OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRUE GAMES
SYNDICATE S.A.
Zarząd True Games Syndicate Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 16/22, 00-526
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000399586, NIP 6751414604, REGON 120921780 („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art.
399 § 1, w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, niniejszym ogłoszeniem
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia 2022 roku, na godzinę 12.00 w
Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

1. PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego
statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WSKAZANE W PUNKCIE 6 PORZĄDKU
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje proponowaną
zmianę statutu Spółki:
I.

§ 7 statutu Spółki otrzyma następujące nowe brzmienie:

„§ 7.
[Kapitał zakładowy]
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy
pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.705.718 (czternaście
milionów siedemset pięć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, w tym:
a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii
D,

e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F został pokryty w całości gotówką. Kapitał zakładowy
w zakresie akcji serii G został pokryty w całości majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163,
która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda
następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”
Dotychczasowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

„§ 7.
[Kapitał zakładowy]
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy, pięćset
siedemdziesiąt jeden złotych, 80/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych
(dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką
b. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
c. 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
d. 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
e. 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
f. 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.”.
II.

po § 7 dodaje się § 7a statutu Spółki, który otrzyma następujące nowe brzmienie:

„§ 7a
[Kapitał Docelowy]
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie większą niż 31.104,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto cztery złote 00/100)
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na
następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 30 września 2023
roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd
za zgodą Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym
paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała
Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”). Żądanie takie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ. Żądanie
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w
lokalu Spółki pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres:
kontakt@truegamessyndicate.pl.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH
SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ
WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ
Stosownie do art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w
lokalu Spółki pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres:
kontakt@truegamessyndicate.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na stronie internetowej.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH
SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZ
Stosownie do art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy może podczas NWZ
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W
TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA
PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
ORAZ
SPOSOBIE
ZAWIADAMIANIA
SPÓŁKI
PRZY

WYKORZYSTANIU
PEŁNOMOCNIKA

ŚRODKÓW

KOMUNIKACJI

ELEKTRONICZNEJ

O

USTANOWIENIU

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane
określone w art. 4023 § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej
Spółki pod adresem https://truegamessyndicate.pl/. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy
sporządzaniu listy obecności:
(a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających
potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób
prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
(b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym
niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone
przez tłumacza przysięgłego.
O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę
za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@truegamessyndicate.pl. Wraz z
zawiadomieniem Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w NWZ przesyła za pośrednictwem
wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:
a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b) skan dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
c) skan odpisu z właściwego rejestru – w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub
podmiotem, o którym mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego;
d) skan udzielonego pełnomocnictwa;
e) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki
zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
Akcjonariusza; albo
(b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W
TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ
INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ ani
wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ
Zgodnie z treścią art. 4061 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w
NWZ jest 27 grudnia 2021 r. („Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

9. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ
Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W
celu zapewnienia udziału w NWZ, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 28 grudnia 2021 roku – od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

10. LISTA AKCJONARIUSZY
Stosownie do art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Spółki pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526
Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na: kontakt@truegamessyndicate.pl.

11. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ wraz z projektami uchwał będzie
zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://truegamessyndicate.pl/.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie
zapewniona.

12. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE
DOTYCZĄCE NWZ
Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://truegamessyndicate.pl/.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TRUE GAMES
SYNDICATE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 STYCZNIA 2022 ROKU
„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. dokonać wyboru […] na
Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. postanawia przyjąć następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego
statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§2

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
(zwanej dalej: „TRUE GAMES SYNDICATE” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwala, co następuje:
§ 1. POŁĄCZENIE
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TRUE GAMES SYNDICATE Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą TRUE GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067,
REGON 387115163, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym
(„TRUE GAMES” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo
emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii G, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki
Przejmowanej („Połączenie”) – na zasadach określonych w Planie Połączenia TRUE GAMES
SYNDICATE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie, uzgodnionym w dniu 31 sierpnia 2021 roku („Plan Połączenia”), który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) treść Planu Połączenia;
b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.
§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie
podwyższony z kwoty 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden
złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt
tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 730.000,00 zł
(siedemset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 7.300.000 (siedem milionów
trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, o wartości emisyjnej stanowiącej iloraz liczby emitowanych Akcji oraz wyceny
przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej sporządzonej dla celów Połączenia, a wynoszącej w
przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
2. Akcje serii G zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom
Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia
Planu Połączenia, i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
3. Akcje serii G zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za
jedną akcję Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 73 (siedemdziesiąt
trzy) akcje Spółki serii G. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji

matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące
matematyczne zasady zaokrągleń. Ewentualna nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad
łączną wartość nominalną akcji emisji połączeniowej zostanie przekazana na kapitał zapasowy w
formie agio.
4. Nowo emitowane akcje serii G będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii G będą
uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2021.
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art.
431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w
jakim znajdą one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz
grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej
149.
§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w
następujący sposób:
- § 7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:

„§ 7.
[Kapitał zakładowy]
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy
pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.705.718 (czternaście
milionów siedemset pięć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, w tym:
a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii
D,
e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F został pokryty w całości gotówką. Kapitał zakładowy
w zakresie akcji serii G został pokryty w całości majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163,
która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda
następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”
§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII G
DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii G, wyemitowanych na
podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich

wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności
z tym związanych.
§ 5. UPOWAŻNIENIA
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych
związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką True Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką True
Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania
odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po
§ 7 dodaje § 7a statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

„§ 7a
[Kapitał Docelowy]
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie większą niż 31.104,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto cztery złote 00/100) poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących
zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 30 września 2023
roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd
za zgodą Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym
paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała
Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”.
§2
Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A., mając na uwadze zmiany statutu Spółki
objęte uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2022 roku,
postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym
także do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia
2022 roku
Opinia Zarządu
W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia
przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki („Kapitał Docelowy”). Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją
opinię.
Propozycja zmian Statutu Spółki i wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego przewidującej
możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub
części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki są ściśle związane z realizacją przez Zarząd Spółki części jej

strategii biznesowej. Spółka nastawiona jest na uruchomienie produkcji nowych tytułów gier
komputerowych, co w części będzie wiązać się z połączeniem Spółki ze spółką True Games S.A. z
siedzibą w Warszawie, KRS: 0000859913 oraz pozyskanie nowego finansowania od zewnętrznego
inwestora, który w zamian za wsparcie finansowe zainteresowany będzie przystąpieniem do Spółki jako
jej akcjonariusz. Zdecydowanym ułatwieniem realizacji strategii będzie posiadanie przez Zarząd
elastycznego instrumentu w postaci Kapitału Docelowego. Dzięki niemu Zarząd będzie mógł dostosować
wielkość i moment dokonania emisji do otrzymanej propozycji biznesowej odpowiadającej bieżącym
potrzebom Spółki.
Środki pozyskane z akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego zostaną wykorzystane w całości na dalszą realizację celów biznesowych
o charakterze strategicznym Spółki, takich jak w szczególności tworzenie nowych koncepcji czy
produkcja gier. Zarówno emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, jak i ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego,
będzie wymagać każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyższe uregulowania leżą
w interesie Spółki, ponieważ wprowadzając tryb uzgadniania wspólnego stanowiska przez kilka organów
Spółki, zapewniają lepszą ochronę akcjonariuszy.
Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za
przyjęciem przedmiotowej uchwały

Informacja o ogólnej liczbie akcji
True Games Syndicate S.A.
Na podstawie art. 4023 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na dzień
ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 12 stycznia
2022 r.
1. Ogólna liczba akcji w spółce True Games Syndicate S.A. wynosi 7.405.718 akcji.
2. Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 7.405.718 głosów.
Seria akcji

Ilość akcji

Liczba głosów ogólnie

Liczba głosów

Seria A

600 000

600 000

8,10 %

Seria B

1 400 000

1 400 000

18,90 %

Seria C

179 000

179 000

2,42 %

Seria D

626 718

626 718

8,46 %

Seria E

1 450 000

1 450 000

19,58 %

Seria F

3 150 000

3 150 000

42,53 %

Razem

7 405 718

7 405 718

100%

Tabela 1: Akcje i głosy z akcji

Akcje serii A, B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja daje prawo do 1 głosu.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki True Games Syndicate Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 12 stycznia 2022 r.
I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja …………….…imię i nazwisko …………………….….
zamieszkały
………………adres zamieszkania……………………………..

przy

……………………………….……………. legitymujący się dokumentem
tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz
numerem PESEL ……………………….., uprawniony do
wykonania …………………………………… głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.
…………data…………,
akcjonariusza…………

…………podpis

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….….
reprezentujący ………nazwa osoby prawnej ……
…………………………………adres siedziby
………………………………………………………………………….…..….……
…….….,

zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym
dla …………………………….….…………, ………
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej
do
wykonania
…………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki True Games Syndicate Spółka Akcyjna w
dniu 12 stycznia 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………,
akcjonariusza…………

* - niepotrzebne skreślić

…………podpis

Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
−
−

−

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
tożsamości pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w
postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@truegamessyndicate.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być
zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika
i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych
osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
−

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

−

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)
do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

II.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ
WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię
nazwisko……………….….
zamieszkałemu/ej przy

i

……………………………………………………adres
zamieszkania…………………………………………………………………………………….
legitymującemu/ej się
dokumentem
……………seria i nr dokumentu………..…..
PESEL

tożsamości
oraz numer

……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki
True Games Syndicate Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki True Games Syndicate S.A.
zwołanym na dzień 12 stycznia 2022 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
…………data…………,
akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa
……………………………
adres siedziby

…………podpis

osoby

prawnej

…………………………………………………………………………………………………
………….…..….…….…zarejestrowaną pod ……… numer
oraz w Sądzie Rejonowym
dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod
REGON ………

numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki
True Games Syndicate Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki True Games Syndicate S.A.
zwołanym na dzień 12 stycznia 2022 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.
…………data…………,
akcjonariusza…………

…………podpis

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia
pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia
pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych
stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko
z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz
zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik.
W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@kkpoland.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf”, „jpg”, „tif” (lub innym formacie
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby
fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
obecności:


w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,



w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie
później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nazwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu
z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. postanawia dokonać
wyboru […] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się

Inne**

…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść
sprzeciwu*: ..................................................................................................................................
....................
......................................................................................................................................................
.............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji**: ..................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................
.............................

……………………………
…
(podpis Akcjonariusz

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. postanawia przyjąć
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej
ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody
na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia
tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się

Inne**

…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść
sprzeciwu*: ..................................................................................................................................
....................
......................................................................................................................................................
.............................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji**: ..................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................
.............................
……………………………
…
(podpis Akcjonariusza)

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką
True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na
proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „TRUE GAMES SYNDICATE” lub „Spółka”),
działając na podstawie art. 492
1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych
(dalej: „k.s.h.”), uchwala, co następuje:
1. POŁĄCZENIE
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TRUE GAMES SYNDICATE Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą TRUE GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067,
REGON 387115163, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym
(„TRUE GAMES” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo
emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii G, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki
Przejmowanej („Połączenie”)– na zasadach określonych w Planie Połączenia TRUE GAMES
SYNDICATE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie, uzgodnionym w dniu 31 sierpnia 2021 roku („Plan Połączenia”), który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) treść Planu Połączenia;
b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie
podwyższony z kwoty 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt
jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o
kwotę 730.000,00 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji
7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej stanowiącej iloraz
liczby emitowanych Akcji oraz wyceny przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej sporządzonej
dla celów Połączenia, a wynoszącej w przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy) każda

2.

3.

4.
5.

akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z
Połączeniem.
Akcje serii G zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną,
akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o
szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
Akcje serii G zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następującym
stosunku: za jedną akcję Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
73 (siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki serii G. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy
ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano
powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń. Ewentualna nadwyżka
majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną akcji emisji połączeniowej
zostanie przekazana na kapitał zapasowy w formie agio.
Nowo emitowane akcje serii G będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii
G będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2021.
Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa
w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który
ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdą one
zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy
oznaczonych adresatów, tj. akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, w liczbie
nieprzekraczającej 149.

3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w
następujący sposób:

-

7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:

„§ 7.
[Kapitał zakładowy]
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy)
i dzieli się na 14.705.718 (czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset
osiemnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
w tym:
a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C,
d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji
zwykłych na okaziciela serii D,

e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E,
f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii F,
g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
G.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F został pokryty w całości
gotówką. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G został pokryty w całości
majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913,
NIP 7010998067, REGON 387115163, która została przejęta przez Spółkę na
podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na
okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami
alfabetu.”
§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII G
DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji
NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
wszystkich akcji serii G, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku
z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności
z tym związanych.
§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności
faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki
ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia
Spółki ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie
Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się

Inne**

…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść
sprzeciwu*: ..................................................................................................................................
....................
.......................................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji**: ..................................................................................................................................
...................
.......................................................................................................................................................
............................
……………………………
…
(podpis Akcjonariusza)

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten
sposób,
że
po
§ 7 dodaje § 7a statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

„§ 7a
[Kapitał Docelowy]
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 31.104,00 zł (słownie: trzydzieści jeden
tysięcy sto cztery złote 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub
kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 30
września 2023 roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za
wkłady pieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona
przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w
niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
- uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację
akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze
subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź
niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie
obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”.
§2

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się

Inne**

…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść
sprzeciwu*: ..................................................................................................................................
....................
......................................................................................................................................................
.............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji**: ..................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................
.............................
……………………………
…
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego statutu Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A., mając na uwadze
zmiany statutu Spółki objęte uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 12 stycznia 2022 roku, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do
przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym także do wprowadzenia innych zmian
o charakterze redakcyjnym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się

Inne**

…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)
…………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść
sprzeciwu*: ..................................................................................................................................
....................
......................................................................................................................................................
.............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji**: ..................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................
.............................

……………………………
…
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki True Games Syndicate S.A. zwołanym na dzień 12 stycznia 2022 r., na godzinę 12:00 w
Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego w Warszawie przy ul. Pięknej 15 lok. 34.
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest
uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku
zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w
odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania
liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod
głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim
przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych
drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że
akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie
udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie
publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub
przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów
w Spółce.

