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HUUUGE ZAWIADAMIA O ZNIESIENIU OGRANICZEŃ W ZBYWALNOŚCI 
AKCJI SPÓŁKI WYNIKAJĄCYCH Z KATEGORII 3 REGULACJI S  

Spółka Huuuge, Inc., globalny deweloper i wydawca gier free-to-play, poinformowała, że 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę znoszącą ograniczenia 
dotyczące obrotu akcjami, wynikające z kwalifikacji akcji Spółki do Kategorii 3 Regulacji S 

● Ograniczenia dotyczące obrotu zostają zniesione z dniem 4 marca 2022  
● Zarząd GPW zdecydował również o zmianie oznaczenia akcji Spółki w notowaniach ciągłych 

z obecnego “HUUUGE-S144” i “HUGE” - na nazwę skróconą “HUUUGE” i oznaczenie 
“HUG”.  

● Zniesienie ograniczenia obrotu akcjami umożliwia nabywanie akcji Spółki inwestorom 
zakwalifikowanym jako podmioty amerykańskie, co oznacza, że nie ma już żadnych 
ograniczeń w obrocie akcjami Huuuge na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, powiedział: “Cieszymy się ze 
zniesienia ograniczeń w obrocie, pozwoli to wszystkim inwestorom zakwalifikowanym jako 
podmioty amerykańskie, a także wszystkim domom maklerskim, które mogą handlować na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na obrót naszymi akcjami bez ograniczeń. To 
bardzo dobra wiadomość, ponieważ od czasu naszego debiutu giełdowego handel akcjami 
Huuuge musiał być zgodny z ograniczeniami CAT3, co sprawiało, że dla niektórych inwestorów 
obrót nimi był trudny, a w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwy.” 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

 
Huuuge 
Marta Andreasik 
PR Manager 
+48 538 519 789 
marta.andreasik@huuugegames.com 
  
 
M+G 
Magda Kołodziejczyk 
+48 501 16 88 07 



magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 
  
Monika Pietraszek 
+48 501 183 386 
monika.pietraszek@mplusg.com.pl 
  
Więcej informacji znajduje się na stronie https://ir.huuugegames.com/ 
   

O HUUUGE 

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się globalnych producentów i wydawców gier 
mobilnych typu free-to-play. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier 
mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej zabawy. 

Gry Huuuge miesięcznie dają rozrywkę milionom graczy na całym świecie. Od lutego 2021 akcje 
Huuuge są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dowiedz się więcej, odwiedzając huuuge.com 

  
 
 

  

https://ir.huuugegames.com/
https://ir.huuugegames.com/


 
Warszawa, 2 marca 2022  

  

KONTAKTY DLA MEDIÓW: 

Huuuge Games 
Marta Andreasik 
PR Manager 
Tel. +48 538 519 789 
marta.andreasik@huuugegames.com  
 
 
M+G 
Magda Kolodziejczyk 
Tel.+48 501 16 88 07 
magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 
  

Więcej informacji na https://ir.huuugegames.com/ 

O HUUUGE 

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się globalnych producentów i wydawców gier 
mobilnych typu free-to-play. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier 
mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej zabawy. 

Gry Huuuge miesięcznie dają rozrywkę milionom graczy na całym świecie. Od lutego 2021 akcje 
Huuuge są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dowiedz się więcej, odwiedzając huuuge.com 

 

 

 


