Warszawa, dnia 22 lutego 2022 r.
OGLOSZENIE O ZWOLANIU ZWYCZAINEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
Zarzad Sovereign Capital Spétka Akcyjna z siedziba w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000263183 (,Spétka"), dziatajac na podstawie art. 399 § 1 w zwigzku z art.

Kodeks spétek handlowych, zwotuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spétki na dziert 30
marca 2022 r., o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieriska Marta Figurska, ul. Przyokopowa 33, 01-

402% art. 4022 ustawy



208 Warszawa.

PORZADEK OBRAD

9

Otwarcie Zgromadzenia
Wybér Przewodniczacego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Zgromadzenia oraz zdolnosci do podejmowania uchwat
Przyjecie porzadku obrad
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci w roku 2020
Podjecie uchwaty w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
Udzielenie absolutorium cztonkom Zarzadu w zwigzku z petnieniem funkcji w roku 2020
Udzielenie absolutorium cztonkom Rady Nadzorczej w zwigzku z petnieniem funkcji w roku 2020

10.

Zamkniecie Zgromadzenia

1

2
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4
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6
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ll.

PRAWO AKCJONARIUSZA SPOLKI DO ZADANIA UMIESZCZENIA OKRESLONYCH SPRAW W PORZADKU
OBRAD ZWVCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Kodeksu spétek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujacy co najmniej
jedna dwudziesta kapitatu zaktadowego mogg zada¢ umieszczenia okredlonych spraw w porzadku obrad

Stosownie do art. 401 §

1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(, WZA").

Zadanie takie powinno zostaé zgloszone Zarzadowi Spotki nie pdiniej niz na dwadziescia jeden dni przed
terminem WZA.
Zadanie umieszczenia okre$lonych spraw w porzadku obrad WZA powinno zawiera¢ uzasadnienie lub projekt
uchwaty dotyczacej proponowanego punktu porzadku obrad. Zadanie moze zostaé ztozone na pismie wJ siedzibie
Spotki pod adresem Al Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres

sovereign@sovereign.pl.

ll.

DOTYCZACYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD WZA LUB SPRAW, KTORE MAJA ZOSTAC WPROWADZONE DO
PORZADKU OBRAD PRZED TERMINEM WZA

PRAWO

AKCJONARIUSZA

DO

ZGELASZANIA

PROJEKTOW

UCHWAL

Stosownie do art. 401 § 4 Kodeksu spétek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujacy co najmniej
jedna dwudziesta kapitatu zaktadowego moga przed terminem WZA zgtasza¢ na pi$mie w siedzibie Spotki pod

85/21, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres
sovereign@sovereign.pl projekty uchwat dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad WZA lub spraw,
ktére maja zosta¢ wprowadzone do porzadku obrad. Spétka niezwfocznie ogtasza projekty uchwat na stronie

adresem

Al.

internetowe;j.

Jerozolimskie

IV.

PRAWO

AKCIONARIUSZA

DO

ZGLASZANIA

PROJEKTOW
WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD PODCZAS WZA

UCHWAL

DOTYCZACYCH

SPRAW

Stosownie do art. 401 § 5 Kodeksu spétek handlowych
kazdy z akcjonariuszy moze podczas WZA zgtaszac projekty
uchwat dotyczace spraw wprowadzonych do
porzadku obrad.

V.

INFORMACIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GtOSU PRZEZ
PELNOMOCNIKA, W TYM
SZCZEGOLNOSCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GLOSOWANIA PRZEZ
PELNOMOCNIKA,
ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPOLKI PRZY WYKORZYSTANIU
SRODKOW KOMUNIKAC)I
ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEENOMOCNIKA

WwW

Akcjonariusz moze uczestniczyé w WZA oraz wykonywac prawo gtosu osobiscie lub
przez petnomocnika.

Wz6r formularza pozwalajgcego na wykonywanie
prawa glosu przez petnomocnika, zawierajacego dane
okreslone w art. 4023 § 3 Kodeksu spétek handlowych, zostat
zamieszczony na stronie internetowej Spoiki pod
adresem http://sovereign.pl/, w zaktadce relacje inwestorskie.
Petnomocnictwo do uczestniczenia w WZA

wykonywania prawa gtosu wymaga udzielenia na piSmie lub
postaci elektronicznej. Udzielenie petnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu.
i

w

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielit petnomocnictwa na
piémie, petnomocnik obowigzany jest przy
sporzgdzaniu listy obecnoéci:
(a) przedtozy¢ kopig dokumentu petnomocnictwa wraz z kopiami dokumentéw
umozliwiajacych potwierdzenie
uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w
przypadku oséb prawnych i spétek
osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginatow tych dokumentéw,
{b) okaza¢ dokument pozwalajacy na identyfikacje petnomocnika.

W przypadku, gdy ktérykolwiek z wymienionych
wyzej dokumentéw sporzadzony jest w jezyku innym niz jezyk
polski, petnomocnik obowiazany jest dotaczy¢ do nich ttumaczenie na
jezyk polski sporzadzone przez ttumacza
przysiegtego.
O udzieleniu lub odwotaniu petnomocnictwa w
postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spotke za
posrednictwem adresu poczty elektronicznej: sovereign @sovereign.pl. Wraz z zawiadomieniem
Akcjonariusz lub

osoba uprawniona do udziatu w WZzA
przesyta za posrednictwem wskazanego powyzej adresu poczty
sovereign
elektronicznej
@sovereign.pl:
a) zaswiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b} skan dowodu osobistego lub paszportu

w przypadku Akcjonariusza bedacego osoba
fizyczng;

c) skan odpisu z wtasciwego rejestru w przypadku Akcjonariusza
bedacego osoba prawng lub podmiotem,
o ktorym mowa w art. 33! § 1 Kodeksu

cywilnego;

d) skan udzielonego petnomocnictwa;

e) skan dowodu osobistego lub paszportu petnomocnika.

W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci kopii
wyzej wymienionych dokumentéw, Zarzad Spétki zastrzega
sobie prawo do zadania od petnomocnika okazania
przy sporzadzaniu listy obecnoéci:

(a) w przypadku Akcjonariusza bedacego osobg fizyczng kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodno$é¢ z oryginatem kopii dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzedowego dokumentu tozsamosci Akcjonariusza albo

(b)

przypadku Akcjonariusza innego niz osoba fizyczna oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno$¢ z oryginatem
w

odpisu z wtasciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajacego upowaznienie osoby fizycznej (oséb

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciag petnomocnictw).

W celu identyfikacji petnomocnika, Zarzad Spétki zastrzega sobie prawo do zgdania od petnomocnika okazania
przy sporzadzaniu listy obecnosci:
(a) w przypadku petnomocnika bedacego osoba fizyczna dowodu osobistego, paszportu lub innego urzgdowego
dokumentu tozsamosci petnomocnika albo
(b) w przypadku petnomocnika innego niz osoba fizyczna oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnoé¢ z oryginatem
odpisu z wtasciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajgcego upowaznienie osoby fizycznej (oséb

fizycznych) do reprezentowania petnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciag petnomocnictw) oraz dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzedowego dokumentu tozsamosci osoby fizycznej (oséb fizycznych)
upowaznionych do reprezentowania petnomocnika na WZA.
VI.

SPOSOB UCZESTNICZENIA W WZA PRZY WYKORZYSTANIU SRODKOW KOMUNIKACII
ELEKTRONICZNE), INFORMACJIA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIE W TRAKCIE WZA PRZY
MOZLUWOSCE

|

SRODKOW KOMUNIKACSI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
WYKONYWANIA PRAWA GtOSU DROGA KORESPONDENCYJNA LUB PRZY WYKORZYSTANIU SRODKOW
WYKORZYSTANIU

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE)
Akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu srodkéw komunikacji elektronicznej. Spétka
najpbiniej jeden dzieh roboczy przed WZA udostepnia link do pokoju wideokonferencyjnego oraz dane
dostepowe Akcjonariuszom uprawnionym do udziatu w WZA, ktérzy zgtosza cheé udzialu w WZA przy
wykorzystaniu érodkéw komunikacji elektronicznej. Zgtoszenie powinno zosta¢ wystane najpéiniej w Dniu
Rejestracji (patrz pkt. VIi ponizej) w formie pisemnej nad adres Spétki Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa
lub w postaci elektronicznej na adres sovereign@sovereign.pl i wskazywa¢ adres email na ktéry maja zostac
wystane dane dostepowe. Spotka nie przewiduje mozliwosci wykonywania prawa gtosu droga korespondencyjna.

Vil. DZIEN REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WZA
Zgodnie z trescia art. 406 § 1 ustawy Kodeks spétek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w \WZA\ jest 14
marca 2022 r. (,DzieA Rejestracji"), przypadajacy na 16 dni przed data WZA.


VIII. INFORMACIA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WZA

Prawo uczestniczenia w WZA maja tylko osoby bedace akcjonariuszami Spotki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziatu w WZA, Akcjonariusz powinien zazadac¢ nie wczesniej niz po ogtoszeniu zwotania
WZA i nie p6iniej niz w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie pézniej niz \w/ dniu 15 marca 2022
-

od podmiotu prowadzacego rachunek papieréw wartosciowych wystawienia imiennego zaswiadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaswiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

roku



bedg podstawa sporzadzenia wykazéw przekazywanych podmiotowi prowadzacemu depozyt papieréw
wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
IX.

LISTA AKCIONARIUSZY

Stosownie do art. 407 ustawy Kodeks spoétek handiowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w WZA zostanie wylozona w siedzibie Spétki pod adresem Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, w


godzinach od 09:00 do 17:00, przez trzy dni powszednie przed odbycie
m WZA, tj. w dniach 25, 28

2022.

i

29 marca

Akcjonariusz Spétki moze zadaé przestania mu listy Akcjonariuszy uprawn
ionych do udziatu w WZA nieodpfatnie
poczta elektroniczng, podajac adres poczty elektronicznej, na
lista
ktdry
powinna byé wystana. Zadanie takie
powinno zostac przestane do Spotki na sovereign@sovereign.pl.

X.

DOSTEP DO DOKUMENTACII

Petny tekst dokumentacji, ktéra ma zostaé przedstawiona
podczas WZA wraz z projektami uchwat zostat
zamieszczony na stronie internetowej spétki pod adresem http://s
overeign.pl, w zaktadce relacje inwestorskie.

Jednoczednie Zarzad Spotki informu
je, ie papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie
bedzie
zapewniona.

Xl.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTORE)
BEDA UDOSTEPNIONE INFORMACJE DOTYCZACE WZA
Wszelkie informacje dotyczace WZA
udostepnione s3 na stronie internetowej Spétki pod adresem
http://sovereign.pl, w zaktadce relacje inwestorskie.

Vi
Piotr Witkowski

Cztonek Zarzadu

ARokéht Jedrzejowski
Prezes Zarzadu

