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Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
 
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (zarejestrowana pod numerem 10592898, adres: Pronksi 
19, 10124 Tallinn, zwana dalej „OEG”) zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 25 sierpnia 
2010 r., godz. 11.00, w centrali OEG w Tallinnie przy ul. Pronksi 19 (3. piętro). 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej OEG z dnia 26 lipca 2010 r. przyjęto następujący porządek obrad 
zgromadzenia: 
 

1. PodwyŜszenie kapitału akcyjnego 
2. Wyłączenie prawa akcjonariuszy do udziału w subskrypcji  
3. UpowaŜnienie Zarządu do umorzenia akcji, na które nie dokonano zapisów w okresie subskrypcji  

 
Rada Nadzorcza przedstawi akcjonariuszom następujące propozycje: 
 

1.  PodwyŜszenie kapitału akcyjnego 
 
Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom głosowanie za podwyŜszeniem kapitału akcyjnego o 
4.503.840 (cztery miliony pięćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) koron estońskich (287.847 EUR) 
poprzez emisję 450.384 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu czterech) nowych akcji 
zwykłych OEG. Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom zatwierdzenie takich warunków emisji, aby 
okres zapisów na akcje wypadł w dniach od 26 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Akcje muszą być 
opłacone wkładami pienięŜnymi. Nominalna wartość emitowanych akcji wynosi 10 koron estońskich, a 
premia emisyjna wynosi 1,18 koron estońskich. 
 
Po podwyŜszeniu kapitał akcyjny OEG wyniesie 1.514.503.840 (jeden miliard pięćset czternaście milionów 
pięćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) koron estońskich (96.794.437 EUR). 
 

2. Wyłączenie prawa akcjonariuszy do udziału w subskrypcji 
 

Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa akcjonariuszy do udziału 
w subskrypcji w stosunku do 450.384 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu czterech) 
nowych akcji zwykłych OEG, które Rada Nadzorcza wyemituje w celu prawidłowego wykonania umowy 
nabycia akcji zawartej przez OEG. 

 
3. Zatwierdzenie prawa opcji Rady Nadzorczej  

 
Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom głosowanie za określeniem warunków prawa opcji 
przysługującego członkom Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi liczba opcji na akcje będzie określana na 
podstawie udziału członków w pracach Rady Nadzorczej.  
 
Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom, aby całkowita liczba opcji na akcje wyniosła 139.009, a 
dokładny podział opcji na akcje został określony przez Radę Nadzorczą na podstawie powyŜszego 
kryterium.  
 

4. UpowaŜnienie Zarządu do umorzenia akcji, na które nie dokonano zapisów w okresie 
subskrypcji 

 
Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom głosowanie za przyznaniem Zarządowi OEG prawa do 
uniewaŜnienia emisji akcji w części, na którą w okresie subskrypcji nie zostaną dokonane zapisy. 
 
 
 



Pytania w związku z punktami porządku obrad moŜna wysyłać an adres: estonia@oc.eu.  
 
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą proponować projekty uchwał w 
związku z kaŜdym punktem porządku obrad. Propozycje naleŜy przesyłać w formie pisemnej do: Olympic 
Entertainment Group AS, Pronksi 19, 10124 Tallinn, w terminie do 22 sierpnia 2010 r. Propozycje wraz z 
innymi materiałami na nadzwyczajne walne zgromadzenie będą publikowane na stronie internetowej 
OEG:  http://www.casino-olympic.com oraz będą dostępne w centrali OEG przy ul. Pronksi 19 (3. 
piętro), Tallinn.  
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
zostanie ustalona w dniu 18 sierpnia 2010 o godz. 23:59, tj. siedem dni przed terminem zgromadzenia.  
 
Rejestracja uczestników nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 
10:30 rano w dniu 25 sierpnia 2010 r. Pełnomocnik akcjonariusza będącego osobą prawną musi okazać 
wypis z właściwego rejestru (handlowego), w którym ta osoba prawna jest wpisana (w przypadku 
estońskich osób prawnych wymagany jest odpis karty B z Rejestru Handlowego nie starszy niŜ 15 dni), 
potwierdzający prawo okaziciela do reprezentowania akcjonariusza (pełnomocnictwo ustawowe), oraz 
dokument toŜsamości pełnomocnika; jeŜeli dana osoba nie jest pełnomocnikiem ustawowym, musi 
okazać, oprócz wypisu z rejestru, prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (upowaŜnienie poprzez 
czynność prawną) w formie pisemnej oraz dokument toŜsamości pełnomocnika. Akcjonariusz będący 
osobą fizyczną musi okazać paszport lub dowód toŜsamości, a pełnomocnik musi dodatkowo przedłoŜyć 
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo w formie pisemnej.  
 
Akcjonariusze powinni zawiadomić OEG najpóźniej do godz. 17:00 w dniu 23 sierpnia 2010 r. o 
ustanowieniu pełnomocnika oraz o cofnięciu pełnomocnictwa. Zawiadomienie sporządza się w formie 
podpisanego cyfrowo wniosku i przesyła pocztą elektroniczną na adres: estonia@oc.eu lub w formie 
pisemnego wniosku (bez obowiązku poświadczenia), który naleŜy złoŜyć w centrali OEG, pod adresem 
Pronksi 19, Tallinn.  
 
Dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictwa) osób prawnych zarejestrowanych w innych krajach muszą być 
poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estonii lub przez przedstawicielstwo 
zagraniczne Republiki Estonii lub potwierdzone za pomocą apostille.  
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