19.06.2020, Kraków
Przejęcie roku w branży gier komputerowych sfinalizowane. All in! Games z nowym
Zarządem
Połączenie spółek Setanta oraz All in! Games zostało oficjalnie zakończone poprzez
powołanie nowego Zarządu. Spółka notowana na Głównym Rynku GPW nosi nazwę All
in! Games S.A. i jej celem jest umocnienie pozycji kluczowego polskiego wydawcy,
współpracującego z utalentowanymi studiami w kraju i za granicą.
Kraków, 19.06.2020 - Połączenie jest efektem uchwał podjętych przez obie spółki w styczniu
bieżącego roku. Zgodnie z nimi majątek All in! Games sp. z o.o. został przeniesiony do spółki
w zamian za akcje wydane przez Setantę. Kapitalizacja wydawnictwa All in! Games wyniosła
na dzień 18 czerwca 2020 roku, 616 980 780 zł.
Spółka Setanta koncentrowała się wcześniej na projektach globalnych, lokalnych i
nieruchomościach. Na Głównym Rynku GPW debiutowała w 2017 roku, przechodząc z rynku
NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. Od teraz spółka będzie
funkcjonować pod nazwą All in! Games S.A. (na GPW jeszcze figuruje jako Setanta), a jej
działalność będzie dotyczyć wydawania i produkcji gier.
- To dla nas bardzo ważny krok, zamykający proces pozyskiwania funduszy od inwestorów,
a zarazem spełnienie złożonej im obietnicy szybkiego przekształcenia naszego startupu w
spółkę notowaną na głównym parkiecie GPW - powiedział Piotr Żygadło, CEO w All in!
Games S.A. - Teraz, po zamknięciu tego procesu będziemy mogli w 100% skupić się na
naszej działalności operacyjnej, co na pewno przełoży się na zadowolenie naszych
akcjonariuszy.

Podczas piątkowego spotkania Rady Nadzorczej doszło do powołania nowego Zarządu, co
było ostatnim krokiem w procesie fuzji. Zasiadają w nim Piotr Żygadło (Prezes Zarządu),
Maciej Łaś (Wiceprezes Zarządu) oraz Łukasz Górski (Wiceprezes Zarządu).
2020 rokiem All in! Games
2020 rok jest dla All in! Games niezwykle pracowity. Taktyczna gra turowa Fort Triumph od
studia CookieByte Entertainment dostępna jest w pełnej wersji po bardzo owocnym
Wczesnym Dostępie na platformie Steam, gdzie otrzymała ponad 80% pozytywnych
recenzji, a zaplanowane jest również wydanie gry na konsole. W późniejszym terminie na
rynku pojawi się m.in. głośny Ghostrunner (One More Level), który szybko zdobył
zainteresowanie graczy i mediów.
Bardzo ważną premierą będzie również Paradise Lost (PolyAmorous), gra narracyjna
rozgrywająca się w alternatywnej rzeczywistości, w świecie spustoszonym wojną. Portfolio
wydawcy jest bardzo zróżnicowane i można tam znaleźć również inspirowane wyobraźnią
Franza Kafki Metamorphosis (Ovid Works), RPG high fantasy osadzone w posępnym
okresem Średniowiecza, Alaloth - Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive), a
także mroczne science-fantasy Arboria (Dreamplant).
- Plany są ambitne, a tempo prac intensywne - mówi Tomasz Majewski, dyrektor ds.
strategii w All in! Games S.A. - Pandemia koronawirusa nie ułatwia nam działalności, ale
sprawne i szybkie przejście na pracę zdalną pozwoliło nam nie zmieniać terminów
najważniejszych premier i kolejnych dat oddania gotowych materiałów przez producentów.
All in! Games: materiały prasowe
Więcej o All in! Games
All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie. Firma wydaje i tworzy
wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole, pracując zarówno nad polskimi i
międzynarodowymi projektami, by oferować graczom nowy poziom rozgrywki. All in! Games
jest wydawcą takich tytułów jak Ghostrunner (One More Level), Tools Up! (The Knights of
Unity), Paradise Lost (PolyAmorous), Alaloth - Champions of The Four Kingdoms (Gamera
Interactive), Fort Triumph (CookieByte Entertainment), Daymare: 1998 (Invader Studios,
Destructive Creations), Metamorphosis (Ovid Works), Red Wings: Aces of the Sky (All in!
Games) i Of Bird and Cage (Capricia Productions).
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