Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki InterCars S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 lutego 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 17 marca 2017r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 360 000

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035,
kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania

Uchwała
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zarządza przerwę w swoich
obradach oraz postanawia wznowić je w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w
miejscu, w którym prowadzone były dotychczasowe obrady tego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wstrzymano się
od głosu

Uchwała
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3
statutu Spółki („Statut”), postanawia co następuje:
§1
W Statucie dodaje się nowy § 18a o następującym brzmieniu:
„§18a.
1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 33% (trzydzieści trzy procent)
ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może
wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej
liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców
znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).
2. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między
którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z
zasadami opisanymi poniżej.
3. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub
zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która
nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej
z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na
potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę:
a. spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
b. mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo
jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
c. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla,
jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo
mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego
szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; lub
d. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny)
decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o
przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a
przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych
przedsiębiorców; lub
e. której głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki
podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych
w przepisach Ustawy o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem
znacznych pakietów akcji Spółki.
5. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami
ust. 2
- 6, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów,
którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania.
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Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce
przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład
Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:
a. dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy
udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących
całemu Zgrupowaniu;
b. oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 33% (trzydziestu trzem procentom) ogólnej
liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
c. dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego
udziału, o którym mowa w pkt a., i liczby głosów, o której mowa w pkt b.;
d. liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład
Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt c. po jej zaokrągleniu w górę do
jednego głosu;e. ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza
nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
6. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki,
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, który
dokonał rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, udzielił informacji, czy jest
on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub
zależnym w rozumieniu ust. 4.
7. W wypadku wątpliwości, wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu
należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.
8. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, jeżeli jeden z
akcjonariuszy nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz
zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% (pięćdziesiąt
procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie
powodującej przekroczenie 33% (trzydziestu trzech procent) ogólnej liczby głosów
istniejących w Spółce oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez
takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż
wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.”
§2
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o
charakterze redakcyjnym związanych ze zmianą Statutu przewidzianą w niniejszej
uchwale.
§3
W związku z dodaniem nowego §18a Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu.
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