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Treść raportu: 

 
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 
15/2021, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych 
przychodów rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego 
za 2021 r. w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 7 845 000,00 zł.  
 
W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiadała wolne środki 
w postaci gotówki w ilości 13,95 mln zł. Plan na 2022 r. zakłada, że Spółka umocni swoją pozycję na NINTENDO 
SWITCH oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol.  
 
Swoje nadzieje Zarząd wiąże także z premierami gier na PC za pośrednictwem platformy sprzedażowej STEAM 
(https://store.steampowered.com/) (dalej: platforma STEAM lub STEAM). W 2021 roku liczba premier na 
platformie STEAM nie była wysoka, dlatego Zarząd zamierza zwiększyć także liczbę gier wydawanych na STEAM. 
Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku powinna być premiera drugiej części gry Ultimate Fishing Simulator – 
planowana do wydania w formule wczesnego dostępu, a także premiery innych gier, z których kilka posiada listy 
życzeń na platformie STEAM na poziomie od ok. 60 do ok. 100 tys. zapisów. 
 
Zarząd wskazuje, że propozycja kwoty dywidendy odpowiada założeniom wskazanym w Polityce dywidendowej. 
Jednocześnie w ocenie Zarządu dywidenda na poziomie 1,50 zł na jedną akcję z jednej strony pozwoli na 
zrealizowanie oczekiwań Akcjonariuszy, zaś z drugiej zapewni 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) 15 czerwca 2022 r., a jako 
termin wypłaty dywidendy 27 czerwca 2022 r. 
 
Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powyższy wniosek zostanie skierowany do 
Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o propozycji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 
obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
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