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Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących 

ESPI nr 55/2020, nr 53/2020, nr 28/2020 oraz nr 6/2020 mając na uwadze m.in. planowane dalsze emisje 

udziałów/akcji, uchwalenie programów motywacyjnych dla Zarządów, dalsze odsprzedaże udziałów/akcji w 

opisanych w ww. raportach bieżących podmiotach przekazuje aktualizację informacji ws. grupy kapitałowej 

Emitenta oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych: 

 

I. Jako jednostki zależne zakwalifikowane będą: 

 

1. Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie; 

2. Console Way S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie); 

3. Games Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Console Way Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie); 

4. 3T Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

W ww. podmiotach Emitent będzie posiadał nie mniej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym.  

 

Ww. spółki będą podlegać konsolidacji metodą pełną, a Emitent będzie sporządzać skonsolidowane 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, przy czym za 1 półrocze 2020 r. do konsolidacji zostanie włączone 

jedynie 3T Games Sp. z o.o., a począwszy od raportu za 3 kwartał 2020 – już wszystkie ww. firmy. 

 

II. Jako jednostki stowarzyszone zakwalifikowane będą: 

 

1. Ultimate VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

2. UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie; 

3. Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio GT GOLD S.A. z siedzibą w Poznaniu); 

4. 100 Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Ww. jednostki będą wyceniane w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28. 



Jednocześnie Emitent dodaje, że z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych Emitent dokona 

zbycia części posiadanych akcji w Manager Games S.A. oraz Console Way S.A. za cenę po ok. 1,5 -2 mln zł na 

każdą spółkę. 
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