
 

 

       
 
          Kraków, 02.03.2020 r. 

 

Setanta S.A.: ALL IN! GAMES wyda grę 
na licencji Muminków 

 

Setanta S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, 

otrzymała informację od spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o., z którą jest w trakcie 

połączenia, o podpisaniu dwóch istotnych umów wydawniczych. Jedną z nich 

jest umowa na marketing i wydanie nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na 

licencji Muminków na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series 

X, PS4 i PS5. 

 

Wydawnictwo All In! Games, z którym Setanta S.A. jest w trakcie połączenia, 

poinformowało Emitent o zawarciu dwóch istotnych umów wydawniczych. Pierwszą z nich 

jest umowa podpisana z Quantum Soup Studios z siedzibą w Walii, zgodnie z którą 

Spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP, 

bazującego na licencji Muminki na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 

Series X, PS4 i PS5. Planowana premiera tej gry została przewidziana na drugi kwartał 

2021 r.  

 

Druga umowa zawarta została przez All In! Games z polskim studiem Failcore. Na jej 

podstawie Spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, 

nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X, 

PS4 i PS5. Premiera tej produkcji jest zaplanowana na trzeci kwartał 2021 r. 

 

„Bardzo się cieszymy z pozyskania gry na licencji Muminków. Pokładamy w niej spore 

nadzieje, a już teraz widzimy spore zainteresowanie tym tytułem, szczególnie na rynku 

japońskim, z którego mamy już zapytania od potencjalnych partnerów.” - komentuje 

Piotr Żygadło, Dyrektor Operacyjny wydawnictwa ALL IN! GAMES. 

 

W lutym 2020 r. wydawnictwo gier komputerowych All In! Games Sp. z o.o. przekazało 

Setanta S.A. informację, że sprzedaż gry Tools Up!, która miała premierę na początku 

grudnia 2019 r., a dla której All In! Games jest wydawcą, osiągnęła do dnia 7 lutego 

2020 r. sprzedaż na poziomie 60.000 egzemplarzy, co pozwoliło na pokrycie poniesionych 

nakładów na produkcję oraz marketing gry. All In! Games zamierza w dalszym ciągu 

wspierać rozwój i sprzedaż tej produkcji poprzez działalność wydawniczą dodatków oraz 

wydanie gry w dystrybucji tradycyjnej (pudełkowa wersja) na wszystkich platformach na 

całym świecie. Planowana premiera gry Tools Up! na konsoli PS4 na rynku japońskim 

nastąpi w marcu 2020 r. Szacunkowa sprzedaż gry w związku z podejmowanymi 

działaniami oraz aktualnym tempem sprzedaży powinna przekroczyć liczbę 400.000 

egzemplarzy do końca 2020 r. na wszystkich platformach i rynkach. 

 

Podczas styczniowego NWZ akcjonariusze Setanta S.A. zadecydowali o połączeniu ze 

spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Zgodnie z podjętą Uchwałą połączenie obu podmiotów 

nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ALL IN! GAMES Sp. z o.o. jako spółki 

przejmowanej na Setanta S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka 



 

 

przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Wartość wydawnictwa ALL IN! 

GAMES Sp. z o.o. została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z 

otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 331.527.109,54 zł. W wyniku 

połączenia spółek Setanta S.A. dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 

3.016.000,00 zł w drodze emisji 30.160.000 akcji serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 

10,00 zł za 1 akcję i zmieni nazwę na ALL IN! GAMES S.A.  

 

ALL IN! GAMES Sp. z o.o. to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole 

i komputery osobiste, które dotychczas pozyskało 22 tytuły tworzonych przez znanych 

polskich i zagranicznych developerów. Najważniejsze studia developerskie, z którymi 

obecnie współpracuje wydawnictwo ALL IN! GAMES to m.in.: The Knights of Unity, 

Polyamorous, Destructive Creations, One More Level, Intermarum, Black Sail Games, 

Dreamplant, Ovid Works oraz Fort Triumph Ltd. (studio z Izraela). 

 

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie funkcjonowała w jednym 

podmiocie o nazwie ALL IN! GAMES S.A., w którym będzie prowadzona działalność 

zgodnie z przyjętymi założeniami. ALL IN! GAMES S.A. będzie prowadziła działalność w 

branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych 

na konsole oraz komputery osobiste. 

 

Setanta S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na 

niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.  

 

Więcej informacji o Wydawnictwie ALL IN! GAMES: 

http://www.allingames.com/ 
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