
Przewodnik po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

LiveChat Software S.A.

zwołanym na 18 sierpnia 2021 roku



Daty

O jakich datach powinien pamiętać akcjonariusz LiveChat
Software S.A. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia?

20 lipca 2021 r.

Dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LiveChat Software S.A. (na 18 sierpnia 2021 r.)

2 sierpnia 2021 r.

Dzień Rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LiveChat Software

Akcjonariusze, którzy będą posiadali w tym dniu na swoim rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję
LIVECHAT Software S.A. mają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

20 lipca 2021 r. - 3 sierpnia 2021 r.

Czas na zgłoszenie się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje
LIVECHAT Software S.A. należące do akcjonariusza w celu uzyskania imiennego zaświadczenia o prawie do
uczestniczenia w ZWZ.

12 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00

Termin na zgłoszenie Spółce zamiaru udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

13 sierpnia 2021 r.

Dzień udostępnienia listy akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

18 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy
Zwycięskiej 47.



PYTANIA I ODPOWIEDZI
Niniejsze odpowiedzi zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumenty, które regulują
odbywanie się Walnego Zgromadzenia są dostępne pod następującymi linkami: Regulamin Walnego Zgromadzenia
oraz Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Kto ma prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. zwołanym na 18 sierpnia
2021 r.?

Wszyscy akcjonariusze, którzy na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“Dzień
Rejestracji”), tj. w dniu 2 sierpnia 2021 r. posiadali na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję
LIVECHAT Software S.A. mają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (“ZWZ”).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu?

Osoby, które w dniu rejestracji tj. na dzień 2 sierpnia 2021 r. były akcjonariuszem LIVECHAT Software S.A. muszą
zgłosić się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje LIVECHAT
Software S.A. należące do akcjonariusza i poprosić o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie
do uczestniczenia w ZWZ. Akcjonariusze mogą uzyskać zaświadczenie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
tj. 20 lipca 2021 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 3 sierpnia 2021 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona
przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jak mogę sprawdzić, kto znajduje się na liście Akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w ZWZ?

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie LIVECHAT Software S.A.
pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ tj. w dniach 15 – 17
sierpnia 2021 w godzinach od 9:00 do 15:00.
W przypadku chęci otrzymania listy akcjonariuszy pocztą mailową, prosimy uprawnionego akcjonariusza o kontakt na
adres mailowy wza@livechatinc.com i wskazanie na jaki adres mailowy wspomniana lista ma zostać przesłana.

W jaki sposób mogę wziąć udział w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A.?

Akcjonariusze mogą wziąć udział w ZWZ w tradycyjny sposób w siedzibie Spółki bądź mogą skorzystać z możliwości
zdalnego uczestnictwa i wykonywania głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 roku o godz. 15 w siedzibie LIVECHAT
Software S.A. we Wrocławiu przy ulicy Zwycięskiej 47. Prosimy o przygotowanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość i wcześniejsze przybycie w dniu ZWZ (w godzinach 14:00-14:30) w celu dokonania rejestracji.

Jednocześnie dostępna będzie transmisja audio-video z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewniona
za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/

https://investor.livechatinc.com/pl/corporate-documents/regulaminwza/
https://investor.livechatinc.com/uploads/ZWZ2021Og%C5%82oszenie.pdf
https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/


Czy ktoś może wziąć udział w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. w moim imieniu?

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Istotne jest, żeby
akcjonariusz najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem ZWZ, tj. do 12 sierpnia 2021 do godz. 15:00 roku
zawiadomił LIVECHAT Software S.A. przesyłając informację o udzieleniu pełnomocnictwa na adres
wza@livechatinc.com.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu, ale chcę w nim uczestniczyć zdalnie i wykonywać
prawo głosu z przysługujących mi akcji przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej – co muszę zrobić w tej
sytuacji?

Akcjonariusz, który chce uczestniczyć w ZWZ zdalnie i wykonywać prawo głosu na tym ZWZ musi do 12 sierpnia
2021 roku do godziny 16:00 zawiadomić Spółkę o zamiarze udziału w ZWZ w tej formie mailowo na adres
wza@livechatinc.com. W tym celu należy przesłać Spółce oświadczenie (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Walnym
Zgromadzeniu) oraz skan dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godziny 16:00 Spółka w odpowiedzi prześle szczegółową instrukcję logowania
do systemu umożliwiającego udział i głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Czy mój komputer ma odpowiednie ustawienia, żeby wziąć udział
w ZWZ zdalnie?

Aby uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie należy dysponować:

● łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie
korzystania z platformy),

● komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu
operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub
Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci
Internet). Uwaga ! Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer.

● Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe
przeglądarek).

Każdy Akcjonariusz, który prawidłowo poinformuję Spółkę o chęci uczestnictwa w ZWZ w sposób zdalny będzie miał
możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania komputera i łącza internetowego a także skorzystać
z telefonicznego wsparcia technicznego zarówno przed jak i w trakcie ZWZ.

Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał?

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariuszy uczestniczących w ZWZ może zgłaszać projekty uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ZWZ.

Dodatkowo, akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może zgłosić projekty
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

https://investor.livechatinc.com/uploads/ZWZ2021udzialzdalny.pdf
https://investor.livechatinc.com/uploads/ZWZ2021udzialzdalny.pdf


porządku obrad przesyłając projekty stosownych uchwał w języku polskim na adres wza@livechatinc.com –
najpóźniej do 21 dni przed ZWZ tj. do 28 lipca 2021.

Gdzie mogę znaleźć informacje i dokumenty związane
z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem?

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie
internetowej Spółki https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/

Wśród nich są m.in.:
● ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
● projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas ZWZ wraz z uzasadnieniami,
● dokumenty zatwierdzanie przez ZWZ,
● niezbędne formularze np. do udzielenia pełnomocnictwa.

Informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej
https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/

W jakim języku będzie można wziąć udział w Walnym
Zgromadzeniu i w głosowaniu?

Dokumentacja przygotowana na Walne Zgromadzenie sporządzana została w języku polskim. Obrady Walnego
Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz głosowanie będą prowadzone w języku polskim.

Do kogo mogę zwrócić się z pytaniami odnośnie Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy
o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@livechatinc.com.

mailto:wza@livechatinc.com
https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/
https://investor.livechatinc.com/uploads/ZWZ2021Og%C5%82oszenie.pdf
https://investor.livechatinc.com/uploads/ZWZ2021Projekty.pdf
https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/
mailto:wza@livechatinc.com

