
 

 

         

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.  

 

Pytanie 1: 

„Jak treść projektu uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

CI Games S.A. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu 

Spółki ma się do treści zasady szczegółowej numer IV.Z.18 zawartej w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. jak proponowana wartość nominalna każdej 

akcji – 0,01 zł (jeden grosz) ma się do treści ww. zasady szczegółowej numer IV.Z.18 

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w świetle której wartość nominalna 

akcji nie powinna być ustalana na poziomie niższym niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), gdyż 

w przeciwnym razie mogłoby to skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych 

akcji, a w konsekwencji – stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny 

spółki notowanej na giełdzie?” 

 

Odpowiedź Zarządu Spółki: 

Podział (split) akcji spółki CI Games S.A. i obniżenie ich wartości z dotychczasowej – 0,10 zł 

(dziesięciu groszy) do 0,01 zł (jednego grosza) w ocenie Zarządu CI Games S.A. nie stanowi 

zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki.  

Niezwłocznie po podjęciu uchwały nr 4/2017 w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu 

Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r., Spółka 

opublikowała raport EBI nr 1/2017, w którym wskazała, że odstępuje od stosowania zasady IV.Z.18 

DPSNG, oraz wyjaśniła motywy takiej decyzji.  

 

Pytanie 2:  

„Jakie jest uzasadnienie projektu uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

CI Games S.A. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r.?” 

 

Odpowiedź Zarządu Spółki:  

Zarząd spółki CI Games S.A. wyjaśnia, że uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały zostało 

przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r. 



 

 

Przedmiotowa uchwała ma charakter „techniczny” i jako taka ma na celu wyłącznie  dostosowanie 

ceny akcji Spółki, po której będą mogły być obejmowane akcje nowej emisji emitowane na potrzeby 

Programu Motywacyjnego przyjętego w CI Games S.A. na mocy uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r, do ich nowej wartości nominalnej, obniżonej na podstawie uchwały 

nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.  

 

 

 
 


