Niniejszy Dokument nie jest przeznaczony do publikacji oraz rozpowszechniania na terytorium
Australii, Kanady, Japonii, RPA lub Stanów Zjednoczonych.
NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA WAśNE INFORMACJE I NALEśY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE
ZAPOZNAĆ. JeŜeli zastanawiacie się Państwo, jakie naleŜy podjąć czynności, powinni Państwo
uzyskać poradę od Państwa maklera, doradcy prawnego, księgowego, doradcę inwestycyjnego
lub innego niezaleŜnego doradcy finansowego (posiadającego odpowiednie uprawnienia
zawodowe na terytorium Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy o Usługach Finansowych i
Rynkach (Financial Services and Markets Act 2000), jeśli jest rezydentem Wielkiej Brytanii lub,
jeśli nie, od innego doradcy finansowego posiadającego odpowiednie uprawnienia.
JeŜeli dokonali Państwo sprzedaŜy czy w inny sposób dokonali przeniesienia wszystkich Państwa
akcji w Atlas Estates Limited, prosimy o przesłanie tego dokumentu tak szybko jak to moŜliwe do
nabywcy czy beneficjenta transferu, lub do maklera, banku lub innego agenta, przez którego sprzedaŜ
czy przeniesienie zostało dokonane w celu dostarczenia do nabywcy czy beneficjenta transferu.
JednakŜe taki dokument nie powinien być przekazany, przesłany czy rozpowszechniony w lub do
Australii, Kanady, Japonii, RPA lub Stanów Zjednoczonych.
Dystrybucja tego dokumentu w pewnych jurysdykcjach moŜe być ograniczona zgodnie z prawem.
Osoby, które są w posiadaniu tego dokumentu, są zobowiązane przez Spółkę do przekazywania sobie
informacji i sprawdzania takich ograniczeń. Jakiekolwiek zaniedbanie w dostosowaniu się do
ograniczeń moŜe stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych danej jurysdykcji.

Atlas Estates Limited
(spółka inwestycyjna wpisana do rejestru na wyspie Guernsey pod numerem 44284)

Proponowane wycofanie z obrotu na AIM
Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlas Estates
Limited, które odbędzie się o godzinie 9.30 rano (BST) w dniu 15 października 2010 r., pod adresem:
Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey
GY1 3HB zamieszczone jest na końcu niniejszego dokumentu. NiezaleŜnie od tego czy zamierzają
Państwo wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy naleŜy wypełnić i
odesłać załączony Wzór Pełnomocnictwa.
Wzory Pełnomocnictwa, aby zostać uwzględnione, muszą zostać przesłane zgodnie ze znajdującymi
się na nich instrukcjami tak, aby zostały otrzymane przez Rejestratorów Spółki, Computershare
Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE1
1ES, jak najwcześniej, lecz nie później niŜ 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Fakt wypełnienia i odesłania Wzoru
Pełnomocnictwa nie uniemoŜliwia Państwu osobistego udziału oraz oddawania głosu na
zgromadzeniu jeŜeli podejmą Państwo taką decyzję.
Niniejszy dokument naleŜy czytać jako całość. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na pismo od
Prezesa na stronach 3 do 5 niniejszego Okólnika zawierające rekomendację głosowania przez
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Państwa za przyjęciem uchwały poddanej pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 15 października 2010 r.
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PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM NAJWAśNIEJSZYCH ZDARZEŃ

Zawiadomienie o proponowanym wycofaniu z
obrotu na AIM

21 września 2010 r.

Zawiadomienie o NWZA

21 września 2010 r.

Ostateczna
data
Pełnomocnictwa

otrzymania

Wzorów

NWZA

9.30 (czasu wyspy
Guernsey) dnia

13 października 2010 r.

9.30 (czasu wyspy
Guernsey) dnia

15 października 2010 r.

Ogłoszenie w Londynie i Warszawie wyników
głosowania na NWZA

15 października 2010 r.

Wycofanie z obrotu na AIM wszystkich Akcji
Zwykłych Spółki

25 października 2010 r.
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LIST OD PREZESA

ATLAS ESTATES LIMITED
(spółka zawiązana na mocy przepisów prawa Guernsey, zarejestrowana pod numerem 44284)
Dyrektorzy:

Siedziba:

Andrew Fox (Dyrektor Niewykonawczy oraz Przewodniczący)
Mark Chasey (Dyrektor Niewykonawczy)
Guy Indig (Dyrektor Niewykonawczy)

P O Box 119
Martello Court
Admiral Park
St Peter Port Guernsey
GY1 3HB
21 września 2010 r.

Szanowny Akcjonariuszu (oraz, jedynie dla celów informacyjnych, Szanowni Posiadacze Warrantów)
PLANOWANE WYCOFANIE Z OBROTU NA AIM
1. Wstęp
Rada Atlas Estates Limited w dniu dzisiejszym ogłosiła, Ŝe ubiega się o zgodę Akcjonariuszy na
wycofanie z obrotu na AIM wszystkich Akcji Zwykłych.
Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie podłoŜa oraz powodów proponowanego Wycofania z
Obrotu

poprzez

w

celu

zwołania

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszy

zatwierdzającego Wycofanie i wyjaśniającego dlaczego Rada rekomenduje głosowanie za przyjęciem
Uchwały.
Zawiadomienie o NWZA, które odbędzie się o 9.30 rano (BTS) w dniu 15 października 2010 r. jest
zamieszczone na końcu tego dokumentu.
2. Podstawy i przyczyny Wycofania z Obrotu
Spółka jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka aktywnie inwestuje w portfel aktywów nieruchomościowych
nastawiając się na kraje posiadające atrakcyjne inwestycyjne podłoŜe. Spółka obecnie jest notowana
na dwóch giełdach AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Dnia 7 maja 2010 r. Fragiolig Holdings Limited, spółka naleŜąca do Izaki Group, opublikowała
dokument zawierający zgodnie z prawem ofertę zakupu wszystkich Zwykłych Akcji nie naleŜących do
Fragiolig i osób działających w porozumieniu z nim. Oferta zawierała następujące stwierdzenie:
„ZwaŜywszy, iŜ na chwilę obecną nie ma takowych intencji, jeśli Oferta stanie się oraz zostanie
uznana za nieodwołalną w pełnym zakresie oraz przy uwzględnieniu wymagań Londyńskiej Giełdy
Papierów Wartościowych, Fragiolig podejmie działania zmierzające do wycofania Akcji Zwykłych Atlas
z obrotu na AIM”
Oferta została ogłoszona bezwarunkowo dnia 12 maja 2010 r., zaś dnia 22 czerwca 2010 r. Fragiolig
ogłosiła, Ŝe wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu posiada 43,849,609 Zwykłych Akcji, co
stanowi 93.59% wyemitowanego kapitału Spółki.
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Dnia 18 sierpnia 2010 r. Rada otrzymała wniosek z Fragiolig i Atlas International, które łącznie
posiadają 81.58% akcji wyemitowanych przez Spółkę, Ŝeby powołać NWZA w celu przystąpienia do
Wycofania z Obrotu.

W związku z niewielką ilością wyemitowanych przez Spółkę akcji pozostających w rękach publicznych,
Rada i Izaki Group uznają, Ŝe koszt utrzymania notowań Spółki na obu giełdach, tj. giełdzie
warszawskiej i londyńskiej nie jest zasadny.
Rada nie jest w posiadaniu informacji dotyczących zamiarów Fragolig czy Izaki Group zmierzających
do wycofania z obrotu akcji Spółki na GPW i oczekuje, Ŝe po Wycofaniu, nadal będzie moŜliwe
dokonywanie transakcji na tym ryku dla akcjonariuszy posiadających Zwykłe Akcje w formie
„niepoświadczonej”. Celem zapewnienia obrotu na GPW niezbędnym jest przeniesienie Akcji
Zwykłych będących w Zjednoczonym Królestwie do polskiego depozytariusza, KDPW. JednakŜe, nie
ma gwarancji, Ŝe notowania na GPW zostanie utrzymane w dłuŜszej perspektywie.
3. Wycofanie z Obrotu
Zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu AIM, Spółka w dniu dzisiejszym zawiadomiła Giełdę Papierów
Wartościowych w Londynie o planowanym Wycofaniu z Obrotu. Warunkiem skutecznego
przeprowadzenia Wycofania z Obrotu jest, zgodnie z Regulaminem AIM, uzyskanie zgody
przynajmniej 75 procent głosów oddanych przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zawiadomienie o NWZA zamieszczone na stronie 8 zawiera tekst uchwały, która zostanie poddana
pod głosowanie Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i która
przewiduje wycofanie Akcji Zwykłych Spółki z obrotu na AIM.
Pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Akcjonariuszy, oczekuje się, Ŝe Wycofanie z Obrotu
nastąpi z dniem 25 października 2010 r. o godzinie 7:00.
4. Tryb przekazywania Akcjonariuszom informacji po Wycofaniu z Obrotu
Dyrektorzy są świadomi potrzeby zachowania przepływu informacji skierowanych do Akcjonariuszy z
poza terytorium Polski. ChociaŜ po Wycofaniu z Obrotu Spółka nie będzie podlegała obowiązkowi
dokonywania ogłoszeń za pośrednictwem oficjalnego serwisu informacyjnego w Zjednoczonym
Królestwie, niemniej Spółka będzie dokładać wszelkich starań, aby wymagane przepisami prawa
ogłoszenia dokonywane przez Spółkę były zamieszczane w języku angielskim na stronie internetowej
Spółki (www.atlasestates.com).
Zawiadomienia o zgromadzeniach, a takŜe kopie raportu rocznego oraz sprawozdań finansowych
będą nadal wysyłane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dotychczasowym trybie.
5. Obrót Akcjami Zwykłymi przed Wycofaniem z Obrotu
JeŜeli Akcjonariusze będą chcieli sprzedać posiadane przez siebie Akcje Zwykłe na AIM, będą musieli
dokonać transakcji przed planowaną datą Wycofania z Obrotu (co nastąpi nie wcześniej niŜ pięć dni
roboczych po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy). JeŜeli uchwała
podana pod głosowanie na NWZA zostanie przyjęta, oczekuje się, Ŝe obrót Akcjami Zwykłymi na AIM
zakończy się z końcem

dnia roboczego 22 października 2010 r., natomiast Wycofanie z Obrotu

nastąpi o godzinie 7:00 (BST) w dniu 25 października 2010 r.
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6. Obrót Akcjami Zwykłymi po Wycofaniu z Obrotu
Po Wycofaniu z Obrotu nie będzie istniała platforma obrotu dla Akcji Zwykłych na AIM. Jednak obrót
Akcjami Zwykłymi istniejącymi w postaci zdematerializowanej będzie moŜna nadal prowadzić za
pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW w związku z
dopuszczeniem tych akcji do obrotu na GPW.
Akcjonariusze powinni jednakŜe zauwaŜyć, Ŝe zgodnie z polskim prawem wszystkie akcje będące w
obrocie na GPW istnieją w postaci „niepoświadczonej” lub „zdematerializowanej”.
Na

dzień

opublikowania

niniejszego

dokumentu

20

Akcji

Zwykłych

istnieje

w

formie

niezdematerializowanej. Akcje te nie są dopuszczone do obrotu na GPW - aby umoŜliwić sprzedaŜ
takich Akcji Zwykłych po Wycofaniu z Obrotu musi nastąpić ich dematerializacja, a następnie Spółka
musi złoŜyć wniosek o dopuszczenie takich Akcji Zwykłych do notowań na GPW. JeŜeli Akcjonariusze
będą chcieli sprzedać w obrocie publicznym Akcje Zwykłe mające w chwili obecnej formę dokumentu,
takie Akcje Zwykłe będą musiały albo zostać zbyte na AIM do dnia 22 października 2010 r. albo
będzie musiała nastąpić ich dematerializacja i dopuszczenie do obrotu na GPW.
7. Niezbędne czynności
Do niniejszego Okólnika załączony jest Wzór Pełnomocnictwa. JeŜeli Ŝyczą sobie Państwo oddać głos
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy naleŜy wypełnić i odesłać Wzór
Pełnomocnictwa zgodnie z pisemnymi instrukcjami. Wzór Pełnomocnictwa naleŜy przesłać do
Computershare Investor Services PLC na adres podany na wzorze Pełnomocnictw, Ŝeby był
DOSTARCZONY TAK SZYBKO JAK TO MOŹLIWE, NIE PÓŹNIEJ NIś 13 PAŹDZIERNIKA 2010 r.
DO GODZINY 9.30 (CZASU WYSPY GUERNSEY).
Wypełnienie oraz przesłanie Wzoru Pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla uczestniczenia oraz
głosowania na NZWA przez Państwa osobiście.
8. Rekomendacja
Dyrektorzy są zdania, Ŝe Wycofanie z Obrotu leŜy w najlepszym interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy
jako całości. Dyrektorzy tym samym jednogłośnie rekomendują głosowanie przez Akcjonariuszy za
podjęciem uchwały w sprawie Wycofania z Obrotu.
Pan Guy Indig, który nie jest Dyrektorem NiezaleŜnym w związku z jego współpracą z Izaki Group,
wstrzymał się od głosu w zakresie stanowiska Rady dotyczącym Uchwały.

Z powaŜaniem,

Andre Fox
Przewodniczący
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DEFINICJE

“AIM”

rynek inwestycyjny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Londynie;

“Regulamin AIM”

Regulamin AIM dla Spółek Wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Londynie;

“Atlas
International”

Atlas International Holdings Limited, spółka powiązana z Izaki Group;

“Rada” lub
„Dyrektorzy”

Dyrektorzy spółki, których imiona pojawiły się na 3 stronie niniejszego
dokumentu;

„Wycofanie z
Obrotu”

wycofanie Akcji Zwykłych z obrotu na AIM;

„CEE”

Europa Środkowo-Wschodnia poza krajami byłego ZSSR;

“Spółka” i „Atlas”

Atlas Estates Limited (spółka zawiązana na mocy przepisów prawa
Guernsey, zarejestrowana pod numerem 44284);

„CREST”

system (zgodnie z definicją w Regulaminie Zdematerializowanych Papierów
Wartościowych z 2001 r. (Uncertificated Securities Regulations 2001))
wobec którego Euroclear UK & Ireland Limited pełni funkcje operatora
zgodnie z którym papiery wartościowe mogą być utrzymywane lub
przenoszone w formie „niepoświadczonej”;

“Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy” lub
“NWZA”

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, które zostało
zwołane na godzinę 9:30 we wtorek 15 października 2010 r. (i odbędzie się
w tym terminie lub późniejszym terminie, na który moŜe zostać przesunięte)
w celu głosowania nad proponowanym Wycofaniem z Obrotu;

„Kraje byłego
ZSRR”

czyli Armenia, AzerbejdŜan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazahstan, Kirgistan,
Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, TadŜykistan, Turkmenistan, Ukraina i
Uzbekistan;

„Fragiolig”

Fragiolig Holdings Limited, spółka całkowicie zaleŜna do Izaki Group;

“FSA”

Urząd Usług Finansowych (the Financial Services Authorities);

„FSMA”

Ustawa o Usługach Finansowych i Rynkach z 2000 roku (the Financial
Services and Markets Act 2000);

“Grupa”

Spółka oraz jej podmioty zaleŜne, łącznie z innymi spółkami w których
którakolwiek z tych spółek ma interes oraz która posiada udział z port folio
Spółki
Prawo spółek (Guernsey) z późniejszymi zmianami;

„Guernsey Law”

„Izaki Group”

Grupa spółek niezaleŜnie bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez
Pana Rona Izaki;
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„Giełda Papierów
Wartościowych w
Londynie”
wartościowych”

Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange plc);

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
Polska;

“Akcje Zwykłe”

akcje zwykłe o wartości 0,01 euro kaŜda w kapitale zakładowym Spółki.

„Uchwała”

specjalna uchwała wymagająca zatwierdzenia Akcjonariuszy co do
Wycofania z Obrotu, która znajduje się w zawiadomieniu o NWZA na końcu
niniejszego dokumentu;

„Ograniczona
jurysdykcja”

Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, RPA, Japonia oraz jakakolwiek inna
jurysdykcja, w której miejsce będzie miało naruszenie poszczególnych
przepisów danej jurysdykcji;

“Akcjonariusze”

posiadacze Akcji Zwykłych;

“Zjednoczone
Królestwo”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

“UKLA” lub “UK
Listing Authorities”

“niepoświadczony”
lub
“niepoświadczona
forma”

“Stany
Zjednoczone” lub
“US”

Urząd Usług Finansowych (the Financial Services Authority) w ramach jego
działalności jako właściwy urząd na potrzeby Części VI FSMA;

Akcje Zwykłe zarejestrowane w rejestrze członków Spółki utrzymywane w
formie niepoświadczonej w CREST oraz do których tytuł prawny, na mocy
Regulacji, moŜe zostać przeniesiony za pomocą środków CREST;
Stany Zjednoczone Ameryki, jego terytoria oraz prowincje, jakikolwiek stan
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Dystrykt Kolumbii (the District of
Columbia) oraz jakiekolwiek inne obszary będące w jurysdykcji Stanów
Zjednoczonych Ameryki;

“US Obywatel”
Obywatel US zgodnie z Regulacją S określoną w Ustawie Papierów
Wartościowych Stanów Zjednoczonych („the US Securities Act”);
“US Securities
Act”

the US Securities Act z 1993 roku (z późniejszymi zmianami) oraz inne
zasady oraz regulacje wydane na podstawie tejŜe ustawy;;

“Warranty”

Warranty na Zwykłe Akcje zgodnie z Instrumentem Warrantów;
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“GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
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ATLAS ESTATES LIMITED
(spółka wpisana do rejestru na wyspie Guernsey pod numerem 44284) („Spółka”)
ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NINIEJSZYM ZAWIADAMIA SIĘ, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlas
Estates Limited („Spółka”) odbędzie się pod adresem: Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited,
Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB w dniu 15 października 2010 roku o
godzinie 9.30 w celu rozpatrzenia oraz, jeŜeli zostanie to uznane za stosowne, podjęcia następującej
uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie jako uchwała specjalna:
UCHWAŁA SPECJALNA
NINIEJSZYM POSTANAWIA SIĘ zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu Spółek AIM o wycofaniu z obrotu
akcji zwykłych Spółki na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (the London Stock
Exchange plc) („Wycofanie z Obrotu”) oraz upowaŜnia się Dyrektorów do podejmowania wszelkich
czynności niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia Wycofania z Obrotu.

NA ZLECENIE RADY DYREKTORÓW
Siedziba:
Intertrust Fund Services (Guernsey)
Administracja Spółki
Dnia 22 września 2010 r.
Uwagi:
1. Akcjonariusz (członek) uprawniony do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu
(„NWZA”) zwołanym za pomocą Zawiadomienia umieszczonego powyŜej, uprawniony jest do powołania
jednego lub kilku pełnomocników do uczestniczenia, zabierania głosu oraz, w przypadku głosowania nad
jakimkolwiek wnioskiem, do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem
(członkiem) Spółki.
2. Wzór Pełnomocnictwa wraz z kopertą jest załączony. Wzór Pełnomocnictwa naleŜy wypełnić i odesłać
łącznie z pełnomocnictwem lub innym upowaŜnieniem (jeŜeli takie istnieje), na mocy którego zostało ono
podpisane lub notarialnie poświadczoną kopią takiego pełnomocnictwa lub upowaŜnienia, tak aby
zostało dostarczone do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House,
31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW na 48 godzin przed ustalonym terminem obrad lub
odroczonych obrad lub terminem głosowania na którym osoba upowaŜniona zamierza głosować lub w
przypadku zgromadzenia odroczonego na czas nie dłuŜszy niŜ 48 godzin oraz w przypadku gdy
głosowanie nie miało miejsca w danym czasie ale odbyło się nie później niŜ 48 godzin po tym jak było
planowane, dostarczone na odroczonym zgromadzeniu lub zgromadzeniu na którym na którym było
Ŝądanie głosowania.
3. Wzór Pełnomocnictwa moŜe być doręczony faksem przesłanym Computershare Investor Services
(Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW na numer +44
(0)870 873 5851 do wiadomości: Sonia Cadwallader, pod warunkiem, Ŝe transmisja faksem powiedzie się
i adresat faktycznie otrzyma przekaz (niezaleŜnie od tego czy nadawca odnosi wraŜenie, Ŝe przekaz
został otrzymany) nie później niŜ o 9.30 w dniu 13 października 2010 roku. W przypadku gdy Wzór
Pełnomocnictwa zostanie przekazany faksem, niezbędne będzie dostarczenie oryginału Wzoru
Pełnomocnictwa (którego kopią jest przekaz faksowy), nie później niŜ jedną godzinę przed wyznaczonym
terminem odbycia Zgromadzenia lub odroczonej obrady w celu podjęcia głosowania.
4. Wzór Pełnomocnictwa moŜna skopiować, jeśli chcecie Państwo udzielić Pełnomocnictwa do głosowania
w związku z róŜnymi akcjami więcej nic jednej osobie. Prosimy zaznaczyć na kaŜdej kopii
Pełnomocnictwa imię Pełnomocnika i ilość akcji w stosunku do których są oni upowaŜnieni (które w
sumie nie powinny przekraczać liczby udziałów posiadanych przez Państwa). Prosimy równieŜ o
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zaznaczenie ile Pełnomocnictw Państwo udzieliliście. Wszystkie te formularze powinny być podpisane i
przesłane w jednej kopercie.
5. Udzielenie Pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla osobistego uczestnictwa akcjonariusza (członka)
na Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jeŜeli takie będzie jego Ŝyczenie.
6. Jedynie ci posiadacze akcje, którzy będą wpisani w rejestrze członków Spółki nie później niŜ o godzinie
9:30 (czasu wyspy Guernsey) w dniu 15 października 2010 roku (lub, jeŜeli zgromadzenie zostanie
odroczone na inny termin, akcjonariusze wpisani w rejestrze członków Spółki na 48 godzin przed
ustalonym terminem wznowienia obrad) będą uprawnieni do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu.
Zmiany wpisów w rejestrze (księdze akcyjnej) wprowadzone po godzinie 9:30 (czasu wyspy Guernsey) w
dniu 13 października 2010 roku, lub , jeŜeli zgromadzenie zostanie odroczone nie później niŜ 48 godzin
przed ustalonym czasem odroczonego zgromadzenia, nie będą brane pod uwagę dla celów stwierdzania
prawa danej osoby do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu.
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