Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
w dniu 12 września 2013 roku, tj. w dniu ogłoszenia zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.
planowanego na dzieo 12 września 2013 r.
oraz podział akcji na poszczególne rodzaje akcji
wraz ze wskazaniem liczby głosów z akcji poszczególnych rodzajów

I. Struktura kapitału zakładowego Planet Soft S.A.
Struktura kapitału zakładowego Planet Soft S.A. na dzieo 12 września 2013 roku przedstawia się
następująco:
a)
2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości
nominalnej 0,10 zł,
b)
1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł,
Razem liczba akcji w kapitale zakładowym na dzieo 12 września 2013 roku wynosi 3.000.000
(słownie: trzy miliony) akcji o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych)
II. Liczba głosów wynikająca z rodzaju akcji Planet Soft S.A.
Liczba głosów wynikająca z rodzaju akcji Planet Soft S.A. na dzieo 12września 2013 roku przedstawia
się następująco:
a)
4.000.000 (słownie: cztery miliony) głosów – 2 głosy na każdą akcję,
b)
1.000.000 (słownie: jeden milion) głosów – 1 głos na każdą akcję.
Razem liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.000.000 (słownie: pięd milionów).

Information on the total number of shares in the company and the number of votes attached to
shares
On the 12th of September of 2013, it means the date of announcement of convening
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Planet Soft PLC
due on the 12th of September of 2013
and the division of shares into different classes of shares
including the number of votes of shares of each type

I. Structure of the share capital of Planet Soft PLC
Capital structure Planet Soft PLC the date the 12th of September of 2013 is as follows:
a) 2,000,000 (two million) registered shares series A preferred nominal value of 0.10 zł,
b) 1,000,000 (one million) ordinary bearer series B shares with a nominal value of 0.10 zł,
Total number of shares in the share capital as at the 12th of September of 2013 amounts to
3,000,000 (three million) shares with a total nominal value of 300,000.00 zł (three hundred
thousand)
II. Number of votes attached to such share of Planet Soft PLC
Number of votes attached to such shares Planet Soft PLC the date the 12th of September of 2013 is
as follows:
a) 4,000,000 (four million) of the votes - two votes for each share,
b) 1,000,000 (one million) of the votes - one vote per share.
Total number of votes at the General Meeting is 5,000,000 (five million).

