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Tencent Holdings Limited
Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman, KY1-1111,
Cayman Islands
Bloober Team S.A.
ul. Cystersów 9,
31-553 Cracow, Poland
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20,
00-549 Warsaw, Poland

Notification of a change of the shareholding
Unofficial Polish translation; in the event of Nieoficjalne tłumaczenie na język polski; w
any discrepancy, the English version shall przypadku rozbieżności wiążąca jest wersja w
języku angielskim
prevail
Acting on behalf of Tencent Holdings Limited,
a company organised and existing under the laws
of the Cayman Islands, with its registered office
at Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box
2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman
Islands, registered with the business register
under number CT-131312 (the "Investor"),
based on Art. 69 and Art. 69a of the Act on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organised Trading,
and Public Companies of 29 July 2005 (the
''Act"), I hereby notify you that the Investor has

Działając w imieniu Tencent Holdings Limited,
spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem
Kajmanów, z siedzibą przy Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Kajmany, wpisanej do rejestru
handlowego
pod
numerem
CT-131312
("Inwestor"), na podstawie art. 69 i Art. 69a
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej
i
warunkach
wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(''Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że

indirectly exceeded, through Serene Century
Limited with its registered office in Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, the threshold of
20% of the total number of votes in Bloober
Team S.A., with its registered seat in Warsaw,
registered in the National Court Register under
KRS number 0000380757, with its business
address at ul. Cystersów 9, 31-553 Cracow,
Poland (the "Company"), reaching indirectly
21.97% of the total number of votes in the
Company.

Inwestor
przekroczył
pośrednio,
za
pośrednictwem Serene Century Limited z
siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze, próg 20% ogólnej liczby głosów w
spółce Bloober Team S.A. z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000380757, z
siedzibą pod adresem: ul. Cystersów 9, 31-553
Kraków, Polska ("Spółka"), osiągając pośrednio
21,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Serene Century Limited with its registered office
in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, is
a subsidiary of the Investor, who does not have a
dominant entity within the meaning of the Act.

Serene Century Limited z siedzibą w Road Town,
Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, jest spółką
zależną Inwestora, który nie posiada podmiotu
dominującego w rozumieniu Ustawy.

1. Date and type of event which led to a change 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę
in the share in the total vote which is the udziału w ogólnej liczbie głosów, której dotyczy
zawiadomienie
subject of the notification
The aforementioned threshold was exceeded as a
result of the acquisition of the Company's shares
by Serene Century Limited with its registered
office in Road Town, Tortola, British Virgin
Islands in a bilateral transaction carried out on 6
October 2021 in the alternative trading system
(the "Transaction").

Wspomniany wyżej próg został przekroczony
wskutek nabycia akcji Spółki przez Serene
Century Limited z siedzibą w Road Town,
Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, w ramach
transakcji dwustronnej przeprowadzonej w dniu
6 października 2021 r. w alternatywnym systemie
obrotu ("Transakcja").

2. Number of shares held prior to the change
and their percentage share in the Investor's
share capital, and the number of votes
attached to these shares and their percentage
share in the total vote

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą
udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym Inwestora oraz liczba głosów z tych
akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów

Prior to the Transaction, the Investor did not hold Przed Transakcją Inwestor nie posiadał żadnych
any shares in the Company (neither directly nor akcji w Spółce (ani pośrednio, ani bezpośrednio).
indirectly).
3. Number of shares currently held and their
percentage share in the Investor's share
capital, and the number of votes attached to
these shares and their percentage share in the
total vote

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym
Inwestora oraz liczba głosów z tych akcji i ich
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

As of the date hereof, following the Transaction,
the Investor holds indirectly (through Serene
Century Limited with its registered office in Road
Town, Tortola, British Virgin Islands) 3.881.885
(three million eight hundred and eighty-one
thousand eight hundred and eighty five) of the
Company's shares corresponding to 21.97% of
the Company's share capital, jointly conferring
the right to exercise 3,881,885 (three million
eight hundred and eighty-one thousand eight
hundred and eighty five) of the votes at the

Na dzień niniejszego zawiadomienia, po
dokonaniu Transakcji Inwestor posiada
pośrednio (poprzez Serene Century Limited z
siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze) 3,881,885 (trzy miliony osiemset
osiemdziesiąt
jeden
tysięcy
osiemset
osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki odpowiadające
21,97% kapitału zakładowego Spółki, łącznie
dające prawo do wykonywania 3,881,885 (trzy
miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy
osiemset osiemdziesiąt pięć) głosów na walnym

general meeting of the Company, which zgromadzeniu Spółki, które odpowiadają 21,97%
corresponds to 21.97% of the total number of ogólnej liczby głosów, i nie posiada żadnych
votes, and does not directly hold any shares in the akcji Spółki bezpośrednio.
Company.
4. Information on the subsidiaries of the
shareholder making the notification, which
hold shares in the Investor and third parties
referred to in Art. 87 sec. 1 point 3 letter c) of
the Act

4. Informacja o podmiotach zależnych od
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje Inwestora i osobach
trzecich, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3
lit. c) Ustawy

Apart from Serene Century Limited with its
registered office in Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, the subsidiaries of the Investor do
not hold shares in the Company.

Oprócz Serene Century Limited z siedzibą w
Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze, podmioty zależne Inwestora nie
posiadają akcji w Spółce.

The Investor is not a party to the agreements Inwestor nie jest stroną umów, o których mowa w
referred to Art. 87 sec. 1 point 3 letter c of the art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Act.
5. Information on financial instruments 5. Informacja o instrumentach finansowych, o
referred to in Art. 69b of the Act pursuant to których mowa w art. 69b Ustawy zgodnie z art.
Art. 69 sec. 4 points 7-9 of the Act
69 ust. 4 pkt. 7-9 Ustawy
Not applicable. The Investor does not hold
financial instruments referred to in Art. 69b of the
Act, therefore the total number of votes held by
the Investor pursuant to Art. 69 sec. 4 point 9 of

Nie dotyczy. Inwestor nie posiada instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy,
wobec czego ogólna liczba głosów posiadanych
przez Inwestora zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9

the Act is indicated in section 3 above.

Ustawy została wskazana w punkcie 3 powyżej.

