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Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 
79/2019 informuje, że po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i 
zakładanych przychodów rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku 
wypracowanego za 2019 r. w wysokości 0,4 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 2,092 mln zł.  
 
W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka posiada wolne środki w postaci gotówki w ilości 
ok. 5 mln zł.. Spółka wydała pierwsze gry na konsoli Xbox One, w przygotowaniu są także gry na Playstation 4. 
Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów w segmencie dużych konsol w 2 połowie 2020 r.  
 
Spółka systematycznie umacnia swoją pozycję na konsoli Nintendo Switch – realizując przyjęty cel stania się 
największym wydawcą (pod względem liczby wydanych tytułów) na tej konsoli na świecie - w niecałe 1,5 roku od  
wydania pierwszego tytułu na tej konsoli. 
 
W przygotowaniu – tj. w fazie preprodukcji jest kilkadziesiąt gier w wersji na PC, które systematycznie będą 
publikowane w serwisie Steam celem zbadania potencjału sprzedażowego i podjęcia decyzji co do pełnej 
produkcji.  
 
Zarząd zaznacza, że chcąc realizować skokowy wzrost przychodów a co z tym związane zwiększać ilość 
wydawanych tytułów do min. 100 rocznie wymagane jest większe zaangażowanie kapitałowe w nowe produkcje, 
stąd też propozycja wypłaty dywidendy jedynie na poziomie 0,4 zł na jednej walor (tj. ok. 49% zysku wobec 75% 
wskazanych w Polityce dywidendowej). W ocenie Zarządu z jednej strony pozwoli to na zrealizowanie oczekiwań 
akcjonariuszy a z drugiej zapewni pełną swobodę finansową dla Spółki i realizację jej strategii, co powinno 
przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach.  
 
Zarząd Spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 3 lipca 2020 r. a jako termin 
wypłaty dywidendy 17 lipca 2020 r. 
 
Zarząd przedstawi powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty 
akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
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