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Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. zapisu na akcje o istotnej wartości
spółki Huuuge, Inc.
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ws. nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") Zarząd Ultimate
Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą złożenia zapisu
na akcje w ramach oferty publicznej spółki Huuuge, Inc. ("Informacja Poufna").
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 3 lutego 2021 r. na
podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 03.02.2021 r.
w ramach oferty publicznej Huuuge, Inc. („Huuuge”) Spółka złożyła zapis na akcje o łącznej wartości
9,01 mln zł.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) z uwagi na istotną wartość złożonego
zapisu. Liczba ostatecznie nabytych akcji Huuuge może zostać jednak ograniczona wskutek
ewentualnej redukcji zapisów złożonych przez inwestorów. Ostateczna wartość zapisu Spółki zostanie
opublikowana po przekazaniu przez Huuuge informacji o przydziale, ewentualnej redukcji zapisów i
jej wysokości.”
W wyniku przekazanej w dniu 9.02.2021 r. przez dom maklerski prowadzący zapisy informacji Spółka
uzyskała wiedzę o ostatecznej wartości zapisu oraz inwestycji dokonanej w akcje Huuuge, co
stanowiło podstawę do podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Łączna kwota zapisu Emitenta po redukcji wynosi 273 900,00 zł. Liczba akcji Huuuge nabytych przez
Spółkę wynosi 5 478 sztuk.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji
niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia
Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.
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