Zarząd spółki Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000821012, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek
handlowych („k.s.h.”)zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2021
r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska, Ewa Boroń s.c. w Warszawie
przy ul. Lwowskiej 7/5. Porządek obrad obejmuje:
1. otwarcie zgromadzenia
2. wybór przewodniczącego
3. stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał
4. przyjęcie porządku obrad
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31.12.2020 r.
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku
10. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Bartosza
Częścik
11. zamknięcie zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad
Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (na adres Zarządu Spółki:
PUNCH PUNK S.A., ul. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301, 90-437 ŁÓDŹ) nie później niż do dnia 03
sierpnia 2021 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W
tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki
relacje.inwestorskie@punch-punk.com. Załączone do żądania uzasadnienie i projekt uchwały,
powinny być (bez względu na formę zgłoszenia żądania) przesłane w pliku w formacie pdf.
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ
Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 24 sierpnia 2021 r. zgłosić Spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki
relacje.inwestorskie@punch-punk.com. Bez względu na formę zgłoszenia, projekt uchwały, powinny

być przesłane w pliku w formacie pdf. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na
swojej stronie internetowej.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli podmioty
uprawnione (akcjonariusz lub akcjonariusze) – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub
złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) o
którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wraz z odpowiednim
dokumentem identyfikującym uprawnionego lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza
lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ
Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Udział w ZWZ
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego
rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie
będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Pełnomocnicy
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być
udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co
najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa (wzór załączony do ogłoszenia). Dokument
pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu
poprzednim. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego
dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty
elektronicznej Spółki (relacje.inwestorskie@punch-punk.com). Formularz pełnomocnictwa, na
którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest jako załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik
powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie
uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w
szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.
Lista Akcjonariuszy

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki: relacje.inwestorskie@punch-punk.com
Uzyskanie informacji przed ZWZ
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu
dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu
Spółki (ul. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301, 90-437 ŁÓDŹ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni
powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00.
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
(www.punch-punk.com) [zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”]. Wszelką
korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:
PUNCH PUNK S.A., ul. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301, 90-437 ŁÓDŹ lub na adres poczty
elektronicznej Spółki (relacje.inwestorskie@punch-punk.com).

