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Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. CI Games 

Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze 

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu 

widzenia inwestorów - w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 

Spółka będzie na bieżąco uzupełniać kalendarz zdarzeń korporacyjnych, o którym mowa, w celu jak 

najpełniejszego urzeczywistnienia przedmiotowej zasady. 

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie 

umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka obecnie jest w trakcie prac nad nową stroną korporacyjną, której kształt umożliwi realizację 

tej zasady, zapewniając inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do informacji. 

I.Z.1.10. prognozy finansowe -jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie 

co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Nie ma zastosowania. 

Spółka dotychczas nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu 

do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki 

różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać 

cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; 

jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie 

internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

W odniesieniu do władz i kluczowych menedżerów w Spółce decydującym kryterium wyboru osób 

piastujących poszczególne stanowiska jest rodzaj i zakres kompetencji; w Spółce nie obowiązuje w 

związku z tym opracowana szczegółowo polityka różnorodności, niemniej Spółka dokłada starań, by 

jej władze i współpracownicy byli zróżnicowani pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku, 

doświadczenia zawodowego itp. 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 



Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka dotychczas nie prowadziła transmisji obrad walnego zgromadzenia; w przypadku, gdy Spółka 

zdecyduje o przygotowaniu transmisji obrad konkretnego walnego zgromadzenia, niezwłocznie 

opublikuje przedmiotową informację na swojej stronie internetowej. 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka dotychczas nie rejestrowała obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo; w 

przypadku, gdy Spółka zdecyduje o przygotowaniu takich zapisów przebiegu obrad konkretnego 

walnego zgromadzenia, niezwłocznie opublikuje przedmiotową informację na swojej stronie 

internetowej. 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 

wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych 

indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej 

działalności. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Kształt i treść 

anglojęzycznej wersji korporacyjnej strony internetowej Spółki koresponduje z charakterem i 

zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę oraz bieżącą strukturą akcjonariatu Spółki. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

ll.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy 

członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat 

podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 

Z uwagi na charakter działalności Spółki trudno o graficzne (tj. w postaci schematu) przedstawienie 

podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki między członkami zarządu 

Spółki. Spółka dołoży jednak starań, by taki schemat pojawił się na nowej korporacyjnej stronie 

Spółki, która jest obecnie przygotowywana. 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

lV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Nie ma zastosowania. 

Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji 

obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

lV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać 

nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo 

niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla 

prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Spółka odstępuje od stosowania niniejszej zasady. 



W dniu 31 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę 

nr 4/2017, na mocy której dokonano podziału (splitu) akcji Spółki, skutkiem czego jest obniżenie 

wartości nominalnej jednej akcji Spółki z 10 groszy (0,10 zł) do 1 grosza (0,01 zł). Podział akcji Spółki, 

o którym mowa, oraz obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki mają na celu zwiększenie ich 

płynności oraz dostępności dla drobnych akcjonariuszy/ inwestorów oraz potencjalnych inwestorów. 

W ocenie Spółki nie zagraża on prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki, zwłaszcza wobec 

bieżącego, wysokiego kursu, po jakim notowane są akcje Spółki. Tym samym skutkiem odstąpienia 

przez Spółkę od stosowania tej zasady nie będzie bardzo niska jednostkowa wartość rynkowa akcji 

Spółki. 

Osoby reprezentujące spółkę 

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta 


