English
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
Play Magnus AS
(business register no. 912 523 802)
Adopted on 8th of June 2022

§1

The company's name is Play Magnus AS.

§2

The company's business offices are located in the municipality of Oslo.
§3

The company’s business is directly and indirectly the ownership, development, marketing and sale of
chess-related eLearning and eSports services, the creation and management of bespoke chess events,
tournaments and sponsorship experiences for corporate partners, and anything related thereto.
§4

The company's share capital is NOK 614,527.22, divided into 61,452,722 shares, each with a par value of
NOK 0.01.
§5

The shares in the Company are freely transferable. Accordingly, acquisition of shares is not subject to
consent from the Company's board of directors and the shareholders shall not have pre-emptive rights in
the event of share transfers.
§6

The Company's shares shall be registered with The Norwegian Central Securities Depository (VPS).
§7

Documents concerning matters to be considered at the company's general meeting, including documents
which by law must be included in or enclosed with the notice of the general meeting, need not be sent to
shareholders if the documents are made available on the company's website. Notwithstanding the
foregoing, a shareholder may request a copy of documents, which concern matters to be considered at the
general meeting.

The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must
notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to
the general meeting.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period
prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance
voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

Norwegian
VEDTEKTER
FOR
Play Magnus AS
(org.nr. 912 523 802)
Vedtatt den 8. juni 2022

§1
Selskapets foretaksnavn er Play Magnus AS.

§2

Selskapet forretningskontor er i Oslo kommune.

§3

Selskapets virksomhet er direkte og indirekte eierskap, utvikling, markedsføring og salg av sjakk-relaterte
eLæring- og eSportstjenester, utvikling og gjennomføring av skreddersydde sjakkarrangementer,
turneringer og sponsoropplevelser for bedrifter og alt som er relatert dertil.
§4

Selskapets aksjekapital er NOK 614.527,22 fordelt på 61.452.722 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.
§5

Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Erverv av aksjer er således ikke betinget av samtykke fra selskapets
styre, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.
§6

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
§7

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i
henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom
dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt
dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen
en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode
før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal
fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

