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Zarząd Ultimate Games S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w ramach przygotowań 
do procesu przeniesienia notowań Spółki na rynek regulowany GPW (o którym to Spółka informowała w 
raportach bieżących ESPI nr 30/2018, 44/2018 oraz 51/2018) podjął decyzję, że podstawowa działalność Spółki 
skupiać się będzie w Ultimate Games S.A. oraz jednostce powiązanej tj. UF Games S.A., zawiązanej łącznie z 
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, w której Spółka posiada obecnie 50% udział. 
 
Przedmiotem działalności UF Games S.A. jest portowanie gier z portfolio Spółki, z portfolio Grupy Kapitałowej 
PlayWay S.A. oraz z portfolio podmiotów trzecich na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One oraz 
realizacja procesu ich wydawania. Przy czym podstawową platformą w działalności UF Games S.A. jest Nintendo 
Switch. 
 
UF Games S.A. jest obecnie w trakcie portowania i przygotowania do wydania m.in. gier: Thief Simulator, 
Phantom Doctrine, Hard West oraz kilku mniejszych tytułów.  
 
Celem zwiększenia skali działalności UF Games S.A. (większa ilość portów i nowych tytułów) Emitent planuje w 1 
kwartale 2019 dokapitalizować UF Games S.A. poprzez podniesienie kapitału zakładowego w zamian za wkład 
pieniężny, o czym Emitent będzie informować w osobnych komunikatach.  
 
Jednocześnie Emitent wskazuje, że obecnie nie planuje zwiększania struktury organizacyjnej poprzez zakładanie 
spółek celowych, a jedynie tworzenie większej liczby wewnętrznych zespołów deweloperskich. 
 
Mając na uwadze ww. założenia Spółka zbyła w dniu dzisiejszym posiadane przez Spółkę akcje w dwóch 
jednostkach stowarzyszonych tj. Art Games Studio S.A. (250.000 szt. akcji, co stanowi 5,43% na Walnym 
Zgromadzeniu) oraz Blue Fox Games S.A. (190 000 akcji, co stanowi 5,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu) za 
łączną cenę w wysokości 538 tys. zł, realizując przy tym zysk w kwocie ok. 490 tys. zł.  Akcje zostały zbyte do 
podmiotu finansowego.  
 
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ 
na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę 
instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 


