
DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE UDZIAŁOWCÓW  
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS 
 
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, o numerze rejestracyjnym 1059298 i siedzibie 
pod adresem Pronksi 19, 10124 Tallin (zwana dalej OEG) zwołuje Doroczne Walne 
Zgromadzenie Udziałowców, które odbędzie się 30 kwietnia 2010 o godzinie 11.00 w Reval 
Park Hotel & Casino, Park Lounge (Kreutzwaldi 23, Tallin). 
 
Porządek dzienny Dorocznego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 
 

1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego 
2. Podział zysków 
3. Wniesienie poprawek do umowy spółki 
4. Mianowanie audytora 
 

Rada Nadzorcza OEG zatwierdziła porządek dzienny Walnego Zgromadzenia przedstawiony 
przez Zarząd oraz przedstawiła udziałowcom następujące wnioski: 
 
1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego 
 
Rada Nadzorcza OEG składa na Walnym Zgromadzeniu OEG wniosek o głosowanie nad 
zatwierdzeniem sprawozdania OEG za rok finansowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. 
 
2. Podział zysków 

 
Rada Nadzorcza OEG składa na Walnym Zgromadzeniu OEG wniosek o głosowanie nad 
alokacją straty netto za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2009 w kwocie 513, 069 
tysiecy koron estońskich do kwoty zysków zatrzymanych z poprzednich okresów. 

 
3. Wprowadzenie poprawek do umowy spółki 
 
Rada Nadzorcza OEG składa na Walnym Zgromadzeniu OEG wniosek o głosowanie nad 
przyjęciem umowy spółki OEG w nowej wersji, która zostanie przedstawiona na Dorocznym 
Walnym Zgromadzeniu. Istnieje moŜliwość zapoznania się z wersją wstępną nowej umowy 
spółki OEG na stronie internetowej spółki www.olympic-casino.com oraz w dni robocze od 
9.00 do 17.00 przy Pronksi 19, III piętro. 
 
4. Mianowanie audytora 

 
Rada Nadzorcza OEG składa na Walnym Zgromadzeniu OEG wniosek o głosowanie za 
mianowaniem Tiit Raimla z PricewaterhouseCoopers AS audytorem OEG. Rada nadzorcza 
przedstawia udziałowcom propozycję wynagradzania audytora za dokonywanie audytu 
działalności gospodarczej OEG w roku finansowym 2010 zgodnie z umową podpisaną 
pomiędzy OEG i PricewaterhouseCoopers AS. 

 
Lista udziałowców uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu zostanie 
sporządzona 23 kwietnia 2010 o godz. 23.59. 

 
Rejestracja odnośnie podmiotowego zgromadzenia rozpocznie się w dniu, na który zwołano 
zgromadzenie, 30 kwietnia 2010, o godzinie 10.30 w Reval Park Hotel & Casino, Park 



Lounge. Rejestracja będzie przeprowadzana na podstawie dokumentu toŜsamości, zaś w 
przypadku wyznaczenia pełnomocnika udziałowca, na podstawie pełnomocnictwa, bądź 
jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego przekazanie takiego uprawnienia. 

 
Sprawozdanie roczne OEG będzie udostępnione na stronie internetowej OEG www.olympic-
casino.com oraz w dni robocze, począwszy od 8 kwietnia 2010, od 9.00 do 17.00 przy 
Pronksi 19, III piętro. Zapytania odnośnie punktów porządku dziennego Walnego 
Zgromadzenia naleŜy kierować w formie elektronicznej na adres: info@oc.eu lub pod 
numerem telefonu +372 667 1250. 
 
Indrek Jurgenson 
Członek Zarządu Olympic Entertainment Group AS  

 


