1 kwietnia 2020

Zmiana sposobu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 7 kwietnia 2020 r. z powodu pandemii COVID-19;
Play Communications S.A. („Spółka”) dostosowała sposób, w jaki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy („WZA”) i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”), oba zwane
Walnym Zgromadzeniem, odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r.
Zmiany te dotyczą środków przyjętych przez rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga na mocy
rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie organizacji spotkań w spółkach i innych podmiotach
prawnych („Rozporządzenie”) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirus) oraz
ze względu na zdrowie wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w spotkanie.
Jak wcześniej ogłoszono na podstawie instrukcji wydanej w dniu 6 marca 2020 r., każdy akcjonariusz,
który chce uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, przez pełnomocnika lub głosując na
piśmie, został poproszony do zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez
wysyłkę do siedziby Spółka dwóch dokumentów: (i) należycie wypełniony, opatrzony datą i podpisany
formularz obecności i formularz do głosowania (do pobrania ze strony internetowej Spółki
www.playcommunications.com lub do uzyskania bezpośrednio w siedzibie Spółki na prośbę
skierowaną na adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na AGM@playcommunications.com,
dostarczoną nie później niż 24 marca 2020 r. o północy czasu luksemburskiego („Data rejestracji”); a
także (ii) zaświadczenie o prawie własności uzyskane od banku powierniczego stwierdzającego status
własności w Dniu Rejestracji.
Biorąc pod uwagę, że w Dniu Rejestracji wszyscy akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu, złożyli instrukcje do głosowania w formie pisemnej i na podstawie powyższego
Rozporządzenia, żaden akcjonariusz nie będzie obecny osobiście lub reprezentowany przez
pełnomocnika, WZA Akcjonariuszy Play Communications SA podejmie decyzję na piśmie i ogłosi
wyniki w dniu 7 kwietnia 2020 r., jak również zorganizuje NWZA przed notariuszem, a następnie ogłosi
wyniki zgodnie z ustawą. W związku z tym fizyczne zgromadzenie akcjonariuszy nie odbędzie się.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można znaleźć na stronie głównej
korporacyjnej strony internetowej (www.playcommunications.com).

