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Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które 
mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, 
które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.  

 
 
Treść projektów uchwał wymienionych w pkt 1,2,3,4,5, 7,8,9 i 10 porządku obrad wraz  
z uzasadnieniem została wskazana w żądaniu akcjonariusza – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Wieliczce – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które stanowi 
Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

 

Treść projektu uchwały nr 6: 

 

 
UCHWAŁA NR 6 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
z dnia 29 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki 
 

§ 1 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 5 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego 
dotychczasową treść: 
„1.  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście 

tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto 
trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć 
groszy) każda, w tym:   

1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A,  
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,   
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B 
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji 

imiennych serii C1,   
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na 

okaziciela serii C2,   
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,    
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,   
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,  
10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. 
  
Zastępuje się treścią następującą: 
 
1.  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy 

siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści 
tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 
w tym:   
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1) 4.257.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,  
2) 743.000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A,   
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B 
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji 

imiennych serii C1,   
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na 

okaziciela serii C2,   
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,    
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,   
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,  
10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. 
 
 
 § 2  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.” 
 

 
Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 6 
Walne Zgromadzenie jest upoważnione do zmiany statutu, zgodnie z art. 430 par 1 Kodeksu 

spółek handlowych. 

Zmiana treści par. 5 pkt 1 Statutu Spółki wynika z faktu, że Zarząd na wniosek akcjonariuszy Spółki 

dokonał konwersji (zamiany) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A o 

wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa 

głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 

(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela celem dopuszczenia ich 

do publicznego obrotu. 

 

Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT 

Polska S.A. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

• przed konwersją zamieniane akcje uprawniały do oddania 86.000 głosów, z uwagi na fakt 

uprzywilejowania tych akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

• po konwersji zamienione akcje uprawniają do oddania 43.000 głosów, z uwagi na utratę 

uprzywilejowania zamienianych akcji. 

 

Tym samym powyższa zmiana par. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi jedynie potwierdzenie 

powyższych faktów. 
 


