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� u�elenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

• " .ruch obowiązków w 2020 r.;-----------------------------------------------------------------
: - / 

6 udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium 

z \\")'konywania przez nich obowiązków w 2020 r.;-------------------------------------

zmian Statutu Spółki;------------------------------------------------------------------------

upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;---

zrnian w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------

-· ·o:.:ie wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------

- Zz=...illięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

-�w 2 po rzadku ob rad:----------------------------------------------------------------------

P ani Anna Wróbel, reprezentująca jako pełnomocnik m.in. spółkę pod firmą: 
- _ :-r:- -="11ertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni pod adresem: 81-451 Gdynia,

= -: :ęs:wa 96/98, posiadająca REGON 363587998 i NIP 5311693692, wpisaną do

-�� ?:Zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

·!'t!Z!ał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

36 -9-1, będącą akcjonariuszem spółki UF GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą 

\i _ _...2·v:e. zaproponowała swoją kandydaturę wyrażając tym samym zgodę na 

:.:tnych kandydatur nie zgłoszono.------------------------------------------------------

Pani Anna Wróbel zarządziła głosowanie tajne nad podjęciem uchwały 

�-..ep� jąc� m brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------

U ch wala nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

F GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sorawie ,...-vboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Z gromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

odbywającego się w dniu 19 maja 2021 r., Panią Annę Wróbel.---------------------------------
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pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------- ,

,,za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

d . ' . . 'd . . ) ł ' w1esc1e p1ęc zies1ąt g oso w,--------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Do punktu 10 ppkt 5) porządku obrad;----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej; Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu 

 z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 

31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji. co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakład o w ego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
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ł!!��e oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

�iesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

_.za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

d,, ieście pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosó\,. ,, wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

-ooec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 
-=::.:e:nu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

��-:e udzielenia absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania 

_ -=-- obowiazków Członka Zarządu Spółki 

� =.2 podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

�=e Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1

absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu 
•  z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku

-[\��-:n zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------

§ 2

__ -,-chodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

-!.1::z�!l oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

::.- - � =:u tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
'""�,;:::n,,�·ch. przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

jczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % 

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 
zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------
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2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 1 O w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 ppkt 6) porządku obrad:----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego 

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela s1ę absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu  z wykonania obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 

grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handl owych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %
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:ącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

--:�dziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

.. za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

<lwi eści e pięćdziesiąt) gł o sów,-------------------------------------------------------------

głosó w „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

'0hec powyższego uchwała m 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

:?JZ::::emu:----------------------------------------------------------------------------------------------

U chwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

JF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

�e udzielenia absolutorium Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi 

- -�·'.! vrzez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

............_:::� ::ia podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Z::-- ::::ńenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1

się absolutorium Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi 

E....E.::_  z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

..,_.,....-.c �- :oku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------

§ 2

_ --chodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

1 -_;:::eciu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

_;osowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

• �:<[O\\"}'Ch, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % 
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(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 

zakładowe go Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 ( dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

<lwi eści e pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

U chwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu 

z wykonania przez niego obowiazków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu  z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 

grudnia 2020 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji. co stanowi 77,25 %
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s::erlemdzlesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 
,,, 
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-�cznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

:;;:ęćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

_.za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

d \"-·i eści e pięćdziesiąt) gł o sów,-------------------------------------------------------------

głosó w „przeciw": O,-------------------------------------------------------------------------

gł , 1 ·"0 osow „wstrzyma się : ,------------------------------------------------------------------

� -:ubec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

--=emu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

F GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

_ -:e cdzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania 

� � _ ooowiazków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

�--�-= .... ::ia podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Z
=-

�enie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1

absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu 

_ z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki _ � obrotowym 

zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------

§ 2

t.:!tu� wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

_ 00::.::::ze:nu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

- głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
handlo\\-ych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

li czba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % 
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(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 

zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------- ---

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) gł o sów,-------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Pruś z wykonania przez ma obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Pruś  z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 

roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym:-------------------------------------------------------------------------------- 

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %
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-=z=: e oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

.--..ttesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

_za uchwałą"': 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

ci w: eści e pięćdziesiąt) głosów,--------------------------------------------------------------

głosó,..- .. przeciw'': O,-------------------------------------------------------------------------

głosów .. wstrzymał się": O,-----------------------------------------------------------------

;><>wyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

P:-zewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

e:::::::-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

lT GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

::ezre.ema absolutorium Aleksandrze Wronie z wykonania przez mą 

---� :.:.2 ?()CS{a\\ie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

• · e::::�r. Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

----~·- s:_ absolutorium Pani Aleksandrze Wronie  z wykonania ..._ • ._,"'7"-ó•;1.· Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 
-

==- , :_;"' �02 O roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

ci:odzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------

P:zewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

--��• .... •:: oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

=-::so �t:. tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

.:.:=.i::o-�- !1. przy czyin:--------------------------------------------------------------------------------

::croa akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 % 
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(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału\ 

zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) głosów,--------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,-------------------------------------------------------------------------

głosów „ wstrzyinał się": O,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała m 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Ryndzionek - Remesz z wykonania przez nią 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Izabeli Ryndzionek - Remesz  z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 

roku.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

22 



ł „ 

. ;,: kapitału , _ 
----------- \

· dwieście

· tysięcy

djęta.----

: uchwały 

rrzez nia 

e Walne 

-03026)

0IOWym

owania 

>wzięta

spółek

ześćset

-.25 %

;; l 

�dz!esiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 
• �.vego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

__ z= :e oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
�-=-) · lł' =-�es:ąr waznyc 1 g osow, w tym:----------------------------------------------------------

_za uchwałą'·: 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

c .. -: eści e pięćdziesiąt) gł o sów,--------------------------------------------------------------

�-osó,v .. przeci \V": O,-------------------------------------------------------------------------

?Osów .. wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

� ?()Wyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

P:-zewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

��------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

lT GA.MESS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

.....==e:e:J=a absolutorium Kamili Marii Dębickiej z wykonania przez mą 

----- ::a poosrnwie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

_--�- .;·-..__�_.e::=e Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

� s:ę absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej  z wykonania 
�ów Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 

- � x-= a 202 O roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2
-=.a wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

-..::zeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

_· sowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art . 420 § 2 Kodeksu spółek 
�-= \\�·eh, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

::czba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

�eśćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77 ,25 % 
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(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 

zakładowe go Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.
250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy

d . ' . 
. 

'd 
. . 

) ł ' w1esc1e p1ęc z1es1ąt g oso w,--------------------------------------------------------------

głosów , ,przeciw": O,-------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Maciąg z wykonania przez mego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg  z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 

roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %
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_ ID ppkt 9) porządku obrad:----------------------------------

P::zewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie wniosków 

_ ZEi:o w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------

?::::.: Anna Wróbel działając w imieniu akcjonariusza Forever Entertainment 

... �:--2 z siedzibą w Gdyni oświadczyła, że w związku ze zmianami Statutu 

_ .. _ =-: dzisiejszym porządkiem obrad i przyjętymi uchwałą nr 20, zgłasza 

o o<lwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Pruś, 

-:6 R�:2dzionek-Remesz, Pana Marcina Chylińskiego i Pana Łukasza 

oraz powołanie do Rady Nadzorczej Pani Joanny Pruś, 

--=-�--� R.y::l<izionek-Remesz, Pana Marcina Chylińskiego 

.._ __ '7:>=, ....... • ;\apiórkowskiego zapewniając, że każdy z tych kandydatów wyraził zgodę 

-��•,,-,,;:::r:e.----------------------------------------------------------------------------------------

�ych wniosków nie zgłoszono.-------------------------------------------------------

?::zewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

t:F GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

:::i podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

:atutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

=:::=:.:·:izf'l:!.: e uch wala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

�;:::e Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Joannę Pruś ze składu Rady 

Nadzorczej Spółki.--------------------------------------

§ 2

_ ···chodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

:2..t.1tu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Rej estru Sądowe go.-----------------------------------------------------------------------

Przewo dni cząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

::ze::.:a oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

_ 
- -·aniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
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handlowych, przy czyrn:--------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

d 
. 

, . . 'd . . ) ł ' w1esc1e p1ęc z1es1ąt g oso w,--------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": O, ------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brz1nieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § I i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Z gromadzenie uch wala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Izabelę Ryndzionek-Remesz ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego.-----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
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_ ____, -_ .:il.. �.:Z) czym:----------------------------------------------------- ________________ _

� .;.,�i. z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset 

�Zes:ąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

?"r:t-r.:C.ziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału 

.:ral:!.C�7'-ego Spółki,-----------------------------------------------------------------------------

_ ::z=: e oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy d'Arieście

_ciz! :ąI) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------

..22. uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

__._.. :eści e pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

-· SÓ\, ... przeciw": O,-------------------------------------------------------------------------

:· osó"· .. wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

.tu::.::--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"F GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

_ =e odwołania Członka Rady Nadzorczej 

�--_-Z na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

------= Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

:-rizenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------

§ 1

_ ::zaJne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marcina Chylińskiego  ze składu 

Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

§ 2

__:_--;rnła wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

� Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

�� jo w ego Rej estru Sądowego.----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

· głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
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\ . 

handlowych, przy czym:-------------------------------------------------------------------------------\ ·}

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

głosów „przeciw": O,------------------------------------------------------------------------

głosów „wstrzymał się": 0,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 24 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Łukasza Napiórkowskiego 

(PESEL: 92090601472) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------

§ Z

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowe go Rej estru Sądowego.-----------------------------------------------------------------------

Przewodni cząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
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,� ��; przy czym --------------------------------------------------------------

1. liczjji akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (d,,·a miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakład o we go Spółki,---------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
d wieś cie pięćdziesiąt) głosów,--------------------------------------------------------------

ł ' . " o g oso w „przec1 w : , -------------------------------------------------------------------------

głosów „ wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 25 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Joannę Pruś  do składu 

Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Kraj owego Rej estru Sądowe go.-----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 
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w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosowr:.:e c:!o �tś:..-i � �=� � : Kodeksu spółe�. �-:z:� 
\ l 

handlowych, przy czym:------------------------- --------- ----- \" 

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.66.:....::..::.... <!wa miliony sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) <E:c_::.. co s:anow1 77 ,25 % 

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć semych procenta) kapitału 

zakładowego Spółki,---------------------------------------------------- ---------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

d wieści e pięćdziesiąt) głosów,--------------------------------------------------------------

głosów „przeciw'': O,------------------------------------------------------------------------

głosów „ wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 26 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Z gromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Izabelę Ryndzionek

Remesz  do składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Kraj o we go Rej estru Sądowego.-----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca \Valnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
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��h;IZ).�Jl:---------------------------------------------------------------------------

1. lic&-cji. z J...rtórych oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77 ,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakł ad owe go Spół ki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy

dwieście pięćdziesiąt) głosów,-------------------------------------------------------------

głosó w „przeciw'': O,------------------------------------------------------------------------

głosów „ wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 27 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Z gromadzenie uch wala, co nas tęp uje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Chylińskiego  

do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Kraj owe go Rej estru Sądowego.-----------------------------------------------------------------------

Przewodni cząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek
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1; 
handlowych, przy czym:-------------------------------------------------------------------------------- \�
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.665.250 (dwa miliony sześćset --.

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,25 %

(siedemdziesiąt siedem procent dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------

„za uchwałą": 2.665.250 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) głosów,--------------------------------------------------------------

głosów „przeciw'': 0,------------------------------------------------------------------------

głosów „ wstrzymał się": O,------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 28 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne uchwały 

w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) 

z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze 

zmianami Statutu Spółki objętymi dzisiejszym porządkiem obrad, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza 

Napiórkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców 

Kraj owe go Rej estru Sądowego.-----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 

i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
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