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Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że gra The Tenants ("Gra”), która 
miała swoją premierę na platformie STEAM w dniu 25 marca 2021, po 72 godzinach wykazała sprzedaż 
przekraczającą 50 tys. sztuk. 

Gra wydana została na koncie wydawniczym spółki zależnej od Spółki, tj.  Frozen District sp. z o.o. ("FD"), w której 
Spółka posiada udziały stanowiące 80% w kapitale zakładowym. FD jest wydawcą Gry i posiada udział w zysku 
nie mniejszy niż 70%. 

Łączny koszt wytworzenia i marketingu Gry nie przekroczył 1 mln zł., i został w pełni zwrócony w ciągu pierwszych 
15 godzin sprzedaży.
Na dzień premiery WishList outstanding wyniosła 208 tys. 
Na czas publikacji raportu liczba zakupów i aktywacji z WishList przekroczyła 30 tys.

Raporty sprzedażowe Spółki są przedstawiane w ilościach brutto. Zgodnie z polityką platformy STEAM kupujący 
mogą odstąpić od zakupu i mają na to czas do 14 dni. Wskaźnik refundacji dla gier Spółki sprzedawanych poprzez 
platformę STEAM za miesiąc 1.2021 na koncie Spółki oscylował na poziomie 8% w ujęciu ilościowym.

5 krajów z największą sprzedażą Gry, w ujęciu ilościowym:
Stany Zjednoczone 28% 
Chiny 11% 
Wielka Brytania 9%     
Niemcy  7%     
Kanada 5%    

Gra została wydana w formule Early Access, a FD nie wyklucza że wydanie pełnej wersji PC Steam nastąpi w 
2022 roku. Planowane jest stworzenie portów Gry na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz na 
urządzenia mobilne przez spółki z grupy kapitałowej PlayWay S.A..

Dodatkowo Gra została wydana w sklepach Epic Store i GOG, ale na dzień publikacji raportu Spółka nie otrzymała 
danych sprzedażowych z tych sklepów
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