I.

OPIS WYBRANYCH ZAGADNIEŃ, UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 roku
włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj.
doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem
wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: HUCKLEBERRY GAMES S.A. ul. Grunwaldzka
43 /3, 60-784 Poznań lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości
elektronicznej na adres e-mail: […].
O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w
przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania
w systemie poczty elektronicznej Spółki (tj. wpływu na serwer pocztowy Spółki).
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz
uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w szczególności status akcjonariusza w Spółce.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 19 czerwca 2017 roku, ogłosi
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez
ogłoszenie nowego porządku obrad w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym
w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może

udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
Akcjonariusza.
Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują
możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

7.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych w Spółce (i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu), mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem
8. Udostępnienie dokumentacji.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki
oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 maja 2017 r.- poz. 20349.
II.

KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze
Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać
zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej
odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: […].
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko
związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do

Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały
w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również
przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu
PDF.
III.

LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: HUCKLEBERRY GAMES
S.A. ul. Grunwaldzka 43 /3, 60-784 Poznań, na trzy (3) dni powszednie przez terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie
wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne
Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.122.439 akcji. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 1.382.439 głosów.
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