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OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 R.  

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

TEN SQUARE GAMES S.A. 

(“Ogłoszenie”) 

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Romualda Traugutta 45, 

50-416 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), 

działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „NWZ”) i przedstawia 

następujące informacje:  

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK 

OBRAD 

Zarząd Spółki zwołuje NWZ na dzień 16 grudnia 2020 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we 

Wrocławiu, pod adresem: Traugutta 45, z następującym porządkiem obrad: 

1.1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

1.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

1.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności 

do podejmowania uchwał.  

1.4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

1.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 

1.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

1.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

1.8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW 

W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni 

przed terminem NWZ, tj. nie później niż w dniu 25 listopada 2020 r.  

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w 

postaci elektronicznej na adres: wza@tensquaregames.com. 

Akcjonariusz żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinien wykazać 

posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię 

(skan) świadectwa depozytowego oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.  

Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, 

tj. do dnia 28 listopada 2020 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie 

akcjonariusza lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez 
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zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”. 

3. 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 

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w postaci 

elektronicznej na adres: wza@tensquaregames.com. 

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki 

na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego oraz 

dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. 

Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie 

w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”. 

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW 

WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA  

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych 

do uczestnictwa w NWZ może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM 

W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ 

PEŁNOMOCNIKA ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI O USTANOWIENIU 

PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika (pełnomocników).  

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, 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. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane 

na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 

papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na każdym z rachunków.  

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub 

pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 

ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu 
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interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie 

z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

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.  

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy 

obecności NWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność 

z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi 

przepisami wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji 

akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu 

dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu 

potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce 

osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 

12 niniejszego ogłoszenia. 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa 

w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej: wza@tensquaregames.com najpóźniej – w terminie do 13 grudnia do godz. 20.00 

(uchybienie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie 

stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w NWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

w formie pisemnej). 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika 

i mocodawcy (w przypadku osób fizycznych będzie to wskazanie imienia, nazwiska, telefonu i adresu 

poczty elektronicznej, w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi nazwy oraz siedziby, 

numeru KRS, telefonu i poczty elektronicznej). 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, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz 

z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w NWZ przesyła: 

a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;  

b) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. 

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.  

W przypadku gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu 

(również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do 

wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie 

weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.  

Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących 

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja 

może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej 

akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego 

zakresu.  
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W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa 

udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności 

może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że brak 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak 

możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy 

dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.  

Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków 

prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu 

pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.  

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. 

6. 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 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej opisane są w Regulaminie  określającym szczegółowe zasady udziału w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”), 

przyjętym uchwałą numer 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 listopada 2020 roku, opublikowanym 

wraz z niniejszym Ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: 

https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”. 

Akcjonariusz jest zobowiązany dokonać Spółce zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w NWZ przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według wzoru przyjętego Regulaminem i 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – „Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w 

obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” 

(„Oświadczenie”). Do dnia 9 grudnia 2020 r. akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien 

przesłać Spółce Oświadczenie na adres: wza@tensquaregames.com. Po pozytywnej weryfikacji 

uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 13 grudnia 2020 roku na podany w 

Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy 

informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

Akcjonariusz powinien posiadać sprzęt oraz dostęp do sieci Internet, spełniające wymogi techniczne 

umożliwiające dostęp i nieprzerwaną transmisję obrad NWZ, opisane w załączniku nr 2 do niniejszego 

Ogłoszenia. 

W dniu 15 grudnia 2020 roku w godzinach 16:00-17:00 akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli 

możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu 

informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału 

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również 

zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie 

możliwy poprzez łącze wysłane mailem na adres podany w Oświadczeniu, nie później niż do dnia 13 

grudnia 2020r. Szczegółowy instruktaż dla akcjonariuszy i pełnomocników na temat działania platform 

informatycznych liczących głosy jak i zasad posługiwania się urządzeniami służącymi do głosowania 
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oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów do uchwał zostanie przeprowadzony w dniu testu, o którym 

mowa powyżej oraz dla osób głosujących w dniu Walnego Zgromadzenia. W przypadku jakichkolwiek 

problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy akcjonariusz i pełnomocnik będą 

mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 15 grudnia 2020 roku w 

godzinach 16:00-17:00 i w dniu 16 grudnia 2020 roku, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 

do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres: wza@tensquaregames.com. 

Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z 

instrukcją określoną powyżej. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego 

udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być 

prowadzona wyłącznie w języku polskim.  

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.  

Spółka informuje, że obrady NWZ będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci 

Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia 

w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”. 

7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada 

na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 30 listopada 2020r. („Dzień Rejestracji”). 

8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ 

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji 

wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia.  

W przypadku osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione do 

uczestnictwa w NWZ będą osoby, które:  

a) na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 30 listopada 2020 r. będą miały zapisane akcje Spółki 

na rachunku papierów wartościowych;  

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 

w dniu 1 grudnia 2020 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych. 

Zaświadczenie powinno zawierać:  

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;  

b) liczbę akcji;  

c) rodzaj i kod akcji;  

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;  

e) wartość nominalną akcji;  

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;  

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;  

h) cel wystawienia zaświadczenia;  
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i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz  

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście, 

powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych 

do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. 

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach 

i wykonywania prawa głosu na NWZ, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz 

reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji 

akcjonariuszy oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. 

9. LISTA AKCJONARIUSZY 

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu 

sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami 

o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).  

Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy 

(nazwy) uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę 

przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast 

miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w NWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Romualda Traugutta 

45, 50-416 Wrocław, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 11 oraz 14-15 

grudnia 2020 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanym lokalu Zarządu. 

Akcjonariusze mogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista 

powinna być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w postaci elektronicznej na adres: 

wza@tensquaregames.com  

Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) świadectwa depozytowego, chyba że znajduje 

się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz dokumenty 

określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. 

W taki sam sposób akcjonariusz może żądać wydania odpisu projektów uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed terminem NWZ. 

10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ W SPRAWIE NWZ 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być 

przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod 

adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne 

Zgromadzenia”. 

Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona. 

Przed terminem NWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: wza@tensquaregames.com. 

Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą 

mailto:wza@tensquaregames.com
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ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji 

elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz. 

11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

NWZ 

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem 

https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”. 

12. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI 

DOKONYWANYMI NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA 

W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez 

pełnomocnika składają:  

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron 

paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;  

b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza 

oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;  

c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron 

paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;  

d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika 

oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.  

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie 

rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy 

załączyć kopie lub odpowiednio skany dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz 

ważnych dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego 

reprezentowania.  

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, 

Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed 

rozpoczęciem obrad NWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów 

poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność 

z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.  

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa 

powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii 

oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie 

powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa 

w NWZ.  

Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach 

niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie 

tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy 

lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF). 
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Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika 

i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na 

zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub 

pełnomocnikowi. 

13. PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.  

14. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Z uwagi na zamiar zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień 

Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:  

§ 15 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: 

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu 
oraz Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.” 
  

§ 15 ust. 2 proponowane brzmienie: 

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu 

oraz Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.” 

 

15. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Obrady NWZ prowadzone będą w języku polskim.  

Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza języków obcych.  

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników jest Ten Square Games Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych przez Spółkę dostępne są pod adresem: https://tensquaregames.com/wp-

content/uploads/ADO_extended_pl.pdf. Wersja w języku angielskim: 

https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_en.pdf . 

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać urządzenie 

elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się NWZ od godziny 9:00. 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz 

innych ustaw, a także Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz 

Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_pl.pdf
https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_pl.pdf
https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_en.pdf
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Załącznik numer 1 

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej 

podpisany(a),………………………………………………………………………………………………….. 

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 

16 grudnia 2020 roku zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście* 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez 

pełnomocnika* 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone 

Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.* 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone 

Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez 

Pełnomocnika.* 

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:………………… 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………...,  

która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym 

Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….................................................................. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego/paszportu*:……………………………………………………………………………….                                                                                  

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u: …………………………………………...  

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:…………………………………………………...  

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*: 
 
 

             imię i nazwisko (funkcja) imię i nazwisko (funkcja) 

 

 

             miejscowość i data miejscowość i data 
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Załącznik numer 2 

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 

 

 
1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej należy dysponować:  

a. synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 5 Mbps 
(stała przepustowość w czasie korzystania z platformy)  - rekomendowana jest 
przepustowość wyższa. 

b. jednostką komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i 
odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z 
zainstalowaną jedną z przeglądarek: Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 
i nowsza) lub Safari (wersja12 i nowsza). Wszystkie wymienione przeglądarki są 
bezpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Wymagana jest 
również wtyczka Adobe Flash Player (wersja 27 lub nowsza) również udostepniona do 
bezpłatnego pobrania ze strony producenta tego oprogramowania. Dodatkowo musi 
być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa skryptów JavaScript i protokołu SSL 
3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).  

 
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować 

utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz 
lub uniemożliwić oddanie głosów.  
 

3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych 
aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez 
platformę.  

 


