
 
 

Raport bieżący nr 140/2019 
 
Data: 2019-08-02 
 
Temat: Zejście poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych 
 
Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 
roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Pana Mateusza Zawadzkiego zawiadomienie o zmianie 
udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz o zejściu poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w 
Spółce następującej treści: 
 
„Ja niżej podpisany Mateusz Zawadzki, działając na podstawie  art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa"), 
informuję o zbyciu przeze mnie, na rzecz funduszu inwestycyjnego, akcji Spółki w liczbie powodującej 
zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 
Zbycie akcji Spółki w liczbie powodującej zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej 10 % 
ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek zbycia w dniu 31 lipca 2019 roku 222 900 (dwustu 
dwudziestu dwóch tysięcy dziewięciuset) akcji Spółki reprezentujących 4,26 % kapitału zakładowego 
Spółki dających prawo do 222 900 (dwustu dwudziestu dwóch tysięcy dziewięciuset) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadałem 589 000 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 11,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 589 000 
(pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów stanowiących 11,26 % w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Aktualnie, tj. po dokonaniu ww. zbycia akcji posiadam 366 100 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto) 
akcji Spółki, co stanowi 7 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 366 100 (trzysta sześćdziesiąt 
sześć tysięcy sto) głosów stanowiących 7 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
Ponadto wskazuję, że: 

1) nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki; 
2) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy; 
3) nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.” 

 
ZA ZARZĄD: 
Mateusz Zawadzki 
Prezes Zarządu 
 


