FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3, Karpicko, 64-200 Wolsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000136069
(zwanej dalej „Spółką”), zwołanym na dzień 3 lutego 2014 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej
w Hotelu GROCLIN, przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wielkopolskim.
Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika (zwanych
dalej odpowiednio „Akcjonariuszem” i „Pełnomocnikiem”) zaleŜy tylko i wyłącznie od decyzji
Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję
dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa
udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „x” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
zaznaczenia rubryki „inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób
wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji,
proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować
„za”, „przeciw” albo „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, Ŝe
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych
przez Akcjonariusza. W Ŝadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co
do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie moŜe przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
posiadanych przez Akcjonariusza.
Zwraca się uwagę, iŜ projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą róŜnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się
określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyŜszej sytuacji.
Jednocześnie informuje się, Ŝe Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnicy wykonują prawo
głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania
nie musi być przekazana Spółce.
JeŜeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad
uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

informuje

Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest
uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń
Spółki.
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I.

DANE AKCJONARIUSZA:

______________________________________
(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza)

adres: ___________________________________

PESEL / REGON / KRS: _____________________

II.

DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. __________________________________
(imię i nazwisko / nazwa Pełnomocnika)
adres: ___________________________________

PESEL / REGON / KRS: ____________________

B. _____________________________________
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)
adres: ___________________________________
PESEL: __________________________________

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zwołane na dzień 3
lutego 2014 r., godzina 10:00 w sali konferencyjnej w Hotelu GROCLIN, przy ul. Sportowej 2 w
Grodzisku Wielkopolskim.

I. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej „Kodeksem spółek handlowych”) oraz § 26 ust.1
Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:
1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .........................
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przeciw:
Za:



Liczba
akcji:…………….

Zgłaszam
sprzeciw:



Wstrzymuję się:



Wg uznania
Pełnomocnika:





Liczba akcji:……………. Liczba akcji:…………….

Liczba akcji:…………….

 Inne:

II. Punkt 4 porządku obrad.
Projekt uchwały

UCHWAŁA nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką IGA Moto Sp. z o.o. oraz ze spółką IGA
Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
6. Zamknięcie obrad.

Przeciw:
Za:

Liczba
akcji:…………….



Zgłaszam
sprzeciw:



Wstrzymuję się:



Wg uznania
Pełnomocnika:





Liczba akcji:……………. Liczba akcji:…………….

Liczba akcji:…………….

 Inne:
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III. Punkt 5 porządku obrad.
Projekt uchwały
UCHWAŁA nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 03 lutego 2014 roku
w sprawie połączenia ze spółką IGA Moto Sp. z o.o. oraz
ze spółką IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§1
Na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
wyraŜa zgodę na połączenie spółki pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. z siedzibą w Karpicku
(zwanej dalej Spółką Przejmującą) ze:
1) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku
Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000479787, oraz
2) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000481701
(zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi),
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych
na Spółkę Przejmującą;
§2
Na podstawie art. 522 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na plan połączenia
podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o.,
działający równieŜ jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.

§3
Wziąwszy pod uwagę fakt, iŜ w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane
jakiekolwiek zmiany statutu INTER GROCLIN AUTO S.A., Walne Zgromadzenie nie wypowiada się w
sprawie zgody na takie zmiany.

Przeciw:
Za:

Liczba
akcji:…………….



Zgłaszam
sprzeciw:



Wstrzymuję się:



Wg uznania
Pełnomocnika:





Liczba akcji:……………. Liczba akcji:…………….

Liczba akcji:…………….

 Inne:
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