OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A.
Zarząd spóó łki Blóóber Team S.A. z siedzibą w Krakówie, wpisanej dó Rejestru
Przedsiębiórcóó w prówadzónegó przez Sąd Rejónówy dla Krakówa – SŚ róó dmiesó cia w Krakówie,
XI Wydział Góspódarczy Krajówegó Rejestru Sądówegó, pód numerem KRS 0000380757
(zwanej dalej „Spółką”), infórmuje ó zmianie terminu Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia,
zwółanegó na dzienó 30 czerwca 2017 róku na gódzinę 10:00, w siedzibie Spóó łki w Krakówie
ul. Cystersóó w 9, 31-553 Krakóó w, na dzienó 17 lipca 2017 róku, ó gódzinie 9:00.
Wóbec pówyzż szegó, Zarząd Spóó łki, działając na pódstawie art. 395 § 1, 399 § 1 óraz art.
402¹ – 402² Kódeksu spóó łek handlówych („KSH”), zwółuje na dzienó 17 lipca 2017 róku na
gódzinę 9:00 w siedzibie Spóó łki w Krakówie, ul. Cystersóó w 9, 31-553 Krakóó w Zwyczajne
Walne Zgrómadzenie Akcjónariuszy Spóó łki (zwane dalej „Zgromadzeniem”, „ZWZ”).
Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia Spóó łki jest
wystąpienie niezalezż nych ód Spóó łki przeszkóó d w uczestnictwie w tym Zgrómadzeniu
Człónkóó w Zarządu Spóó łki wynikających z kóniecznósó ci dópełnienia innych óbówiązkóó w ó
znaczeniu strategicznym dla Spóó łki, có uniemózż liwia Człónkóm Zarządu realizację
uprawnienia Zarządu dó udziału w ZWZ óraz uniemózż liwi prócedówanie nad pódstawówymi
punktami óbrad ZWZ.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie óbrad Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia.
2. Wybóó r Przewódniczącegó Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłówósó ci zwółania Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia i jegó
zdólnósó ci dó pódejmówania uchwał.
4. Wybóó r Kómisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie pórządku óbrad.
6. Przedstawienie i rózpatrzenie sprawózdania Zarządu z działalnósó ci Spóó łki za rók
óbrótówy 2016.
7. Przedstawienie i rózpatrzenie sprawózdania finansówegó Spóó łki za rók óbrótówy
2016.
8. Przedstawienie i rózpatrzenie wniósku Zarządu ó przeznaczenie zysku za rók
óbrótówy 2016.
9. Przedstawienie i rózpatrzenie skónsólidówanegó sprawózdania finansówegó Grupy
Kapitałówej za rók óbrótówy 2016.
10. Pówzięcie uchwał w przedmiócie:
a. zatwierdzenia sprawózdania Zarządu z działalnósó ci Spóó łki za rók óbrótówy
2016.
b. zatwierdzenia sprawózdania finansówegó Spóó łki za rók óbrótówy 2016.

c. przeznaczenia zysku za rók óbrótówy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia
skónsólidówanegó
sprawózdania
finansówegó
Grupy
Kapitałówej za rók óbrótówy 2016.
f. udzielenia Człónkóm Zarządu Spóó łki absólutórium z wykónania przez nich
óbówiązkóó w w róku óbrótówym 2016.
g. udzielenia Człónkóm Rady Nadzórczej Spóó łki absólutórium z wykónania przez
nich óbówiązkóó w w róku óbrótówym 2016.
h. pówółania człónkóó w Rady Nadzórczej.
i. zmiany Statutu Spóó łki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia Spóó łki z dnia 4
maja 2017 róku w sprawie upówazż nienia Zarządu dó nabycia akcji własnych
Spóó łki.
k. przyjęcia załózż enó Prógramu Mótywacyjnegó dla Pracównikóó w i Menedzż eróó w
Spóó łki i Upówazż nienia Zarządu Spóó łki dó ustalenia warunkóó w i trybu
przekazania akcji Spóó łki nabytych na pódstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kódeksu
Spóó łek Handlówych.
11. Wólne wnióski.
12. Zamknięcie óbrad Zwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia.
Zgódnie z art. 401 § 1 KSH akcjónariusz lub akcjónariusze reprezentujący có najmniej
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładówegó mógą zż ądacó umieszczenia ókresó lónych spraw
w pórządku óbrad najblizż szegó walnegó zgrómadzenia. ZŻ ądanie pówinnó zóstacó zgłószóne
zarządówi nie póó zó niej nizż na 21 (dwadziesó cia jeden) dni przed wyznaczónym terminem
zgrómadzenia tj. nie póó zó niej nizż dó dnia 26 czerwca 2017 róku. ZŻ ądanie pówinnó zawieracó
uzasadnienie lub prójekt uchwały dótyczącej própónówanegó punktu pórządku óbrad.
ZŻ ądanie mózż e zóstacó złózż óne w póstaci elektrónicznej póprzez przesyłanie wiadómósó ci
elektrónicznej na adres e-mail izabela.buszkó@blóóberteam.cóm.
Zgódnie z art. 401 § 4 KSH akcjónariusz lub akcjónariusze reprezentujący có najmniej
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładówegó mógą przed terminem Walnegó Zgrómadzenia
zgłaszacó Spóó łce na pisó mie lub przy wykórzystaniu só ródkóó w kómunikacji elektrónicznej
prójekty uchwał dótyczące spraw wprówadzónych dó pórządku óbrad Walnegó Zgrómadzenia
lub spraw, któó re mają zóstacó wprówadzóne dó pórządku óbrad.
Zgódnie z art. 401 § 5 KSH kazż dy z akcjónariuszy mózż e pódczas Walnegó Zgrómadzenia
zgłaszacó prójekty uchwał dótyczące spraw wprówadzónych dó pórządku óbrad.
Akcjónariusz będący ósóbą fizyczną mózż e uczestniczycó w Zgrómadzeniu i wykónywacó
prawó głósu ósóbisó cie lub przez pełnómócnika. Akcjónariusz nie będący ósóbą fizyczną mózż e
uczestniczycó w Zgrómadzeniu óraz wykónywacó prawó głósu przez ósóbę uprawnióną dó
składania ósó wiadczenó wóli w jegó imieniu lub przez pełnómócnika.

Akcjónariusz jest uprawnióny dó ustanówienia więcej nizż jednegó pełnómócnika lub
umócówania jednegó pełnómócnika dó głósówania tylkó z częsó ci akcji Spóó łki pósiadanych
i zarejestrówanych przez Akcjónariusza na Walnym Zgrómadzeniu Spóó łki.
W celu identyfikacji Akcjónariusza udzielającegó pełnómócnictwa, dó pełnómócnictwa
pówinna zóstacó załączóna:
a)
w przypadku Akcjónariusza będącegó ósóbą fizyczną – kópia dówódu ósóbistegó,
paszpórtu lub innegó urzędówegó dókumentu pótwierdzającegó tózż samósó có
Akcjónariusza,
b)
w przypadku Akcjónariusza innegó nizż ósóba fizyczna – ódpis z własó ciwegó rejestru
(składanegó w óryginale lub kópii pótwierdzónej za zgódnósó có z óryginałem przez
nótariusza), wydany nie póó zó niej nizż trzy miesiące przed terminem Walnegó
Zgrómadzenia, lub innegó dókumentu pótwierdzającegó upówazż nienie ósóby fizycznej
(lub ósóó b fizycznych) dó reprezentówania Akcjónariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgrómadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnómócnictw). Osóba lub ósóby udzielające
pełnómócnictwa w imieniu akcjónariusza nie będącegó ósóbą fizyczną pówinny bycó
uwidócznióne w aktualnym ódpisie z własó ciwegó rejestru.
Brak dókumentu pótwierdzającegó upówazż nienie ósóby fizycznej dó reprezentówania
Akcjónariusza Emitenta (np. pósiadanie nieaktualnegó ódpisu z własó ciwegó rejestru) mógą
skutkówacó niedópuszczeniem przedstawiciela Akcjónariusza dó uczestniczenia w
Zwyczajnym Walnym Zgrómadzeniu.
W celu identyfikacji pełnómócnika, Zarząd Spóó łki zastrzega sóbie prawó dó zż ądania ód
pełnómócnika ókazania przy spórządzaniu listy óbecnósó ci:
a)
w przypadku pełnómócnika będącegó ósóbą fizyczną – dówódu ósóbistegó, paszpórtu
lub innegó urzędówegó dókumentu pótwierdzającegó tózż samósó có pełnómócnika,
b)
w przypadku pełnómócnika innegó nizż ósóba fizyczna – óryginału lub kópii
pótwierdzónej za zgódnósó có z óryginałem przez nótariusza lub inny pódmiót
uprawnióny dó pótwierdzania za zgódnósó có z óryginałem ódpisu z własó ciwegó rejestru,
wydanegó nie póó zó niej nizż trzy miesiące przed terminem Walnegó Zgrómadzenia, lub
innegó dókumentu pótwierdzającegó upówazż nienie ósóby fizycznej (ósóó b fizycznych)
dó reprezentówania pełnómócnika na Walnym Zgrómadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnómócnictw) óraz dówódu ósóbistegó, paszpórtu lub innegó urzędówegó
dókumentu tózż samósó ci ósóby fizycznej (ósóó b fizycznych) upówazż niónych dó
reprezentówania pełnómócnika na Walnym Zgrómadzeniu.
Brak dókumentu pótwierdzającegó upówazż nienie ósóby fizycznej dó reprezentówania
Akcjónariusza Emitenta (np. pósiadanie nieaktualnegó ódpisu z własó ciwegó rejestru) mógą
skutkówacó niedópuszczeniem pełnómócnika Akcjónariusza dó uczestniczenia w Walnym
Zgrómadzeniu.
Pełnómócnictwó dó uczestniczenia w Zgrómadzeniu i wykónywania prawa głósu
pówinnó bycó udzielóne w fórmie pisemnej lub w póstaci elektrónicznej. Pełnómócnictwó
pówinnó zawieracó có najmniej dane ókresó lóne w fórmularzu pózwalającym na wykónywanie

prawa głósu przez pełnómócnictwa, zamieszczónym na strónie internetówej Spóó łki
www.blóóberteam.cóm, zakładka „IR”, dział „WZA”. Mózż liwe są inne fórmularze udzielanegó
pełnómócnictwa pód warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie
elementóó w.
Udzielenie pełnómócnictwa w póstaci elektrónicznej nie wymaga ópatrzenia
bezpiecznym pódpisem elektrónicznym weryfikówanym przy pómócy wazż negó
kwalifikówanegó certyfikatu. Udzielenie pełnómócnictwa w póstaci elektrónicznej wymaga
przesłania ódpówiedniegó dókumentu (stanówiącegó zeskanówane pełnómócnictwó z
pódpisem nalezż ycie reprezentówanegó akcjónariusza) na adres email Spóó łki
(izabela.buszkó@blóóberteam.cóm). Fórmularz pełnómócnictwa, na któó rym akcjónariusz
mózż e udzielicó pełnómócnictwa zamieszczóny jest na strónie internetówej Spóó łki
www.blóóberteam.cóm, zakładka „IR”, dział „WZA”.
Pó przybyciu na Zgrómadzenie, przed pódpisaniem listy óbecnósó ci, pełnómócnik
pówinien ókazacó dókument pełnómócnictwa udzielónegó pisemnie lub ódpis pełnómócnictwa
udzielónegó w póstaci elektrónicznej.
W przypadku wątpliwósó ci có dó prawdziwósó ci kópii wyzż ej wymieniónych
dókumentóó w, Zarząd Spóó łki zastrzega sóbie prawó dó zż ądania ód pełnómócnika ókazania
przy spórządzaniu listy óbecnósó ci:
a)
w przypadku akcjónariusza będącegó ósóbą fizyczną – kópii pótwierdzónej za
zgódnósó có z óryginałem przez nótariusza lub inny pódmiót uprawnióny dó
pótwierdzania za zgódnósó có z óryginałem kópii dówódu ósóbistegó, paszpórtu lub
innegó urzędówegó dókumentu pótwierdzającegó tózż samósó có Akcjónariusza,
b)
w przypadku akcjónariusza innegó nizż ósóba fizyczna – óryginału lub kópii
pótwierdzónej za zgódnósó có z óryginałem przez nótariusza lub inny pódmiót
uprawnióny dó pótwierdzania za zgódnósó có z óryginałem ódpisu z własó ciwegó rejestru,
wydanegó nie póó zó niej nizż trzy miesiące przed terminem Walnegó Zgrómadzenia, lub
innegó dókumentu pótwierdzającegó upówazż nienie ósóby fizycznej (lub ósóó b
fizycznych) dó reprezentówania pełnómócnika na Zwyczajnym Walnym Zgrómadzeniu
(np. nieprzerwany ciąg pełnómócnictw). Brak ódpówiednió pótwierdzónegó
dókumentu upówazż niającegó ósóbę fizyczną dó reprezentówania Akcjónariusza
Emitenta (np. pósiadanie nieaktualnegó ódpisu z własó ciwegó rejestru) mózż e skutkówacó
niedópuszczeniem przedstawiciela Akcjónariusza dó uczestniczenia w Walnym
Zgrómadzeniu.
Pełnómócnik wykónuje na Zgrómadzeniu wszystkie uprawnienia akcjónariusza
zgódnie z zasadami ókresó lónymi w kódeksie spóó łek handlówych.
Regulacje wewnętrzne Spóó łki nie przewidują mózż liwósó ci uczestniczenia w
Zgrómadzeniu przy wykórzystaniu só ródkóó w kómunikacji elektrónicznej, wypówiadania się w
trakcie Zgrómadzenia przy wykórzystaniu só ródkóó w kómunikacji elektrónicznej ani
wykónywania prawa głósu przy wykórzystaniu só ródkóó w kómunikacji elektrónicznej lub drógą
kórespóndencyjną.

Prawó dó uczestnictwa w Zgrómadzeniu mają tylkó ósóby będące akcjónariuszami
Spóó łki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgrómadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w
ZWZ jest dzienó 1 lipca 2017 róku.
W celu uczestniczenia w NWZA akcjónariusze pósiadający akcje zdematerializówane
pówinni zwróó cicó się, pómiędzy dniem ógłószenia ó Zgrómadzeniu (21 czerwca 2017) a
pierwszym dniem pówszednim pó 1 lipca 2017, nie póó zó niej nizż w dniu 3 lipca 2017 r. dó
pódmiótóó w prówadzących ich rachunki papieróó w wartósó ciówych, ó wystawienie imiennegó
zasó wiadczenia ó prawie uczestnictwa w Walnym Zgrómadzeniu Spóó łki.
Kazż dy z akcjónariuszy ma prawó ósóbistegó stawienia się w siedzibie Spóó łki pód
adresem: ul Cystersóó w 9, 31-553 Krakóó w w gódz. 9:00-16:00 i uzyskania na swóje ustne
zż ądanie pełnegó tekstu dókumentacji związanej ze Zgrómadzeniem, w tym prójektóó w
wszystkich uchwał.
Infórmacje i dókumenty dótyczące Walnegó Zgrómadzenia są zamieszczane na strónie
internetówej Spóó łki www.blóóberteam.cóm w zakładce „IR”, dział „WZA” .
W dniach ód 12 lipca 2017 r. dó 14 lipca 2017 r. w gódz. 9:00-16:00 w siedzibie Blóóber
Team S.A. w Krakówie, przy ul. Cystersóó w 9 w Biurze Zarządu wyłózż óna zóstanie dó wglądu
lista akcjónariuszy uprawniónych dó uczestnictwa w Walnym Zgrómadzeniu.
Akcjónariusz mózż e zż ądacó przesłania mu listy akcjónariuszy uprawniónych dó udziału
w Zgrómadzeniu nieódpłatnie, pócztą elektróniczną, pódając własny adres póczty
elektrónicznej, na któó ry lista pówinna bycó wysłana. ZŻ ądanie takie pówinnó bycó przesłane na
adres email Spóó łki izabela.buszkó@blóóberteam.cóm.
Osóby uprawnióne dó uczestniczenia w Zgrómadzeniu prószóne są ó dókónanie
rejestracji i póbranie karty dó głósówania bezpósó rednió przed salą óbrad na póó ł gódziny
przed rózpóczęciem óbrad. Wyzż ej wymienióne ósóby óbówiązane są takzż e dó pósiadania
dókumentu pózwalającegó na ustalenie ich tózż samósó ci.
Wszelką kórespóndencję akcjónariuszy, kierówaną dó Spóó łki w związku ze
Zgrómadzeniem nalezż y kierówacó na adres: Blóóber Team S.A., ul. Cystersóó w 9, 31-553 Krakóó w
lub na adres email: izabela.buszkó@blóóberteam.cóm.

Infórmacja ó ógóó lnej liczbie akcji w Spóó łce i liczbie głósóó w z akcji w dniu 21 czerwca 2017 r.:
Ogóó lna ilósó có akcji w Spóó łce: 1.767.299
Ogóó lna liczba głósóó w ze wszystkich akcji w Spóó łce: 1.767.299

