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Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów 
bieżących nr 11/2018 z dnia 26.06.2018 r. ws. podpisania Umowy Inwestycyjnej z Forever 
Entertainment S.A., nr 13/2018 z dnia 2.07.2019 r. ws. powołania spółki UF Games S.A. oraz nr 14/2018 
z dnia 11.07.2018 r. ws. zawarcia istotnych umów przez UF GAMES S.A., informuje, że Spółka, Forever 
Entertainment S.A. oraz UF Games S.A. („Strony”) dokonały podsumowania, dotychczasowego, 
rocznego okresu współpracy, w którym to okresie Emitent pozyskał 19 licencji na portowanie, wydanie 
i dystrybucję gier przez UF Games S.A. (spółkę stowarzyszoną z Emitentem) przy udziale Forever 
Entertainment S.A., w tym: 
  

(i) 15 licencji gier do wydania na konsoli Nintendo Switch,  
(ii) 2 licencje gier do wydania na konsoli Sony PlayStation 4, 
(iii) 2 licencje gier do wydania na konsoli Microsoft Xbox One. 
 

Za pozyskanie przedmiotowych licencji Emitent, na podstawie zawartych z Forever Entertainment S.A. 
w dniu 11.07.2018 roku umów, otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne skalkulowane jako określony w 
umowie procent kwoty uzyskanej przez Forever Entertainment S.A. z tytułu elektronicznych pobrań 
lub tradycyjnej sprzedaży egzemplarzy gier do użytkowników końcowych na platformie Nintendo 
Switch, PlayStation 4, Xbox One. Szczegółowe warunki tych umów nie odbiegają od warunków 
przyjętych i stosowanych w branży gamedev.  
 
Opisany model współpracy pomiędzy Stronami został zastosowany w przypadku gry, o której Emitent 
informował w raportach bieżących nr 21/2018, 70/2018, 30/2019, 31/2019 oraz 42/2019, a także 
innych gier wskazanych w raportach o nr 127/2019, nr 96/2019, nr 81/2019, nr 26/2019, nr 19/2019, 
nr 74/2018, nr 58/2018, nr 55/2018, nr 49/2018, nr 46/2018, nr 39/2018, nr 21/2018, nr 20/2018,  nr 
19/2018, nr 16/2018 oraz nr 15/2018. 
 
W kolejnym roku Strony zamierzają intensywnie rozwinąć współpracę poprzez zwiększenie ilości 
portowanych i wydawanych gier na wymienionych powyżej konsolach oraz portowanie i wydawanie 
gier na nowych platformach, m.in. takich jak Google Stadia. 
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