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Informacje dla Akcjonariuszy 
 
1.  Prawo  akcjonariuszy  do  żądania  umieszczenia  określonych  spraw w  porządku  obrad 
Walnego Zgromadzenia. 
Zgodnie  z art. 401 § 1  i 2 KSH, Akcjonariusz  lub Akcjonariusze  reprezentujący  co najmniej 
jedną  dwudziestą  kapitału  zakładowego  mogą  żądać  umieszczenia  określonych  spraw  w 
porządku  obrad  najbliższego  Walnego  Zgromadzenia.  Żądanie  powinno  zostać  zgłoszone 
Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego  Zgromadzenia,  tj.  do  dnia  25  maja  2011  roku.  Żądanie  powinno  zawierać 
uzasadnienie  lub  projekt  uchwały  dotyczącej  proponowanego  punktu  porządku  obrad. 
Żądanie może  zostać  złożone w  postaci  elektronicznej.  Jeżeli  żądanie  spełnia wymagania 
prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni 
przed wyznaczonym  terminem Walnego  Zgromadzenia, ogłosić  zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone  na  żądanie  Akcjonariuszy.  Ogłoszenie  następuje  w  sposób  właściwy  dla 
zwołania Walnego Zgromadzenia. 
 
2.  Prawo  akcjonariuszy  do  zgłaszania  projektów  uchwał  dotyczących  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia  lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą  kapitału  zakładowego mogą  przed  terminem Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać 
Spółce  na  piśmie  lub  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  projekty 
uchwał  dotyczące  spraw wprowadzonych  do  porządku  obrad Walnego  Zgromadzenia  lub 
spraw,  które mają  zostać wprowadzone do porządku obrad.  Zgłoszenie projektów uchwał 
powinno  być  dokonane  najpóźniej  w  ostatnim  dniu  powszednim  poprzedzającym  datę 
Walnego  Zgromadzenia.  Jeżeli  zgłoszenie  spełnia  wymagania  prawa  Spółka  niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. 
 
3.  Prawo  akcjonariusza  do  zgłaszania  projektów  uchwał  dotyczących  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 
Zgodnie  z  art.  401  §  5  KSH,  każdy  z  Akcjonariuszy może  podczas Walnego  Zgromadzenia 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  
 
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze stosowane podczas 
głosowania  przez  pełnomocnika.  Sposób  zawiadamiania  Spółki  przy  wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 
Zgodnie  z  art. 412 – 4122   KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
oraz  wykonywać  prawo  głosu  osobiście  lub  przez  pełnomocnika.  Pełnomocnik  wykonuje 
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wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z 
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika 
to  z  treści  pełnomocnictwa.  Pełnomocnik  może  reprezentować  więcej  niż  jednego 
Akcjonariusza  i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający 
akcje  zapisane  na więcej  niż  jednym  rachunku  papierów wartościowych może  ustanowić 
oddzielnych  pełnomocników  do  wykonywania  praw  z  akcji  zapisanych  na  każdym  z 
rachunków.  Pełnomocnictwo  do  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu  Spółki  i 
wykonywania  prawa  głosu  wymaga  udzielenia  na  piśmie  lub  w  postaci  elektronicznej. 
Udzielenie  pełnomocnictwa w  postaci  elektronicznej  nie wymaga  opatrzenia  bezpiecznym 
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego 
certyfikatu.  
Członek  Zarządu  i  pracownik  Spółki mogą  być  pełnomocnikami  na Walnym  Zgromadzeniu 
Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek 
rady nadzorczej,  likwidator, pracownik Spółki  lub członek organów  lub pracownik spółki  lub 
spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na 
jednym  Walnym  Zgromadzeniu.  Pełnomocnik  ma  obowiązek  ujawnić  akcjonariuszowi 
okoliczności  wskazujące  na  istnienie  bądź  możliwość  wystąpienia  konfliktu  interesów. 
Udzielenie  dalszego  pełnomocnictwa  jest  wyłączone.  Pełnomocnik  będący  członkiem 
Zarządu,  członkiem  rady  nadzorczej,  likwidatorem,  pracownikiem  Spółki  lub  członkiem 
organów  lub  pracownikiem  spółki  lub  spółdzielni  zależnej  od  Spółki,  głosuje  zgodnie  z 
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
Akcjonariusz  Spółki może  głosować  jako  pełnomocnik  przy  powzięciu  uchwał  dotyczących 
jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej. 
O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  akcjonariusz  jest  obowiązany 
zawiadomić  Spółkę  wyłącznie  poprzez  przesłanie  informacji  o  pełnomocnictwie  wraz  z 
załączonym  skanem  (w  formacie  PDF)  podpisanego  dokumentu  udzielonego 
pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: wza@intersport.pl, przy czym Spółka wyśle 
do mocodawcy  i  pełnomocnika  e‐mailem  prośbę  o  ponowne  potwierdzenie  udzielenia  i 
otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę  za ważne po 
otrzymaniu  ponownych  potwierdzeń  na  adres  poczty  elektronicznej:  wza@intersport.pl. 
Informacja  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  powinna  zawierać 
następujące dane pełnomocnika  i mocodawcy (dla osób fizycznych:  imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania,  numer  PESEL, NIP;  dla  innych  podmiotów  prawnych:  firmę,  siedzibę,  adres, 
numer  KRS  lub  innego  rejestru,  NIP;  numer  telefonu  i  adres  poczty  elektronicznej  obu 
podmiotów  tj.  mocodawcy  i  pełnomocnika).  Powyższe  wymogi  stosuje  się  w  przypadku 
odwołania pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo  udzielone  w  postaci  elektronicznej  powinno  być  przesłane  do  Spółki  w 
formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa  i podpis 
mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię 
i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, 
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siedzibę,  adres,  numer  KRS  lub  innego  rejestru,  NIP;  numer  telefonu  i  adres  poczty 
elektronicznej  obu  podmiotów  tj. mocodawcy  i  pełnomocnika).  Pełnomocnictwo  powinno 
również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo 
głosu,  datę  i  nazwę  Walnego  Zgromadzenia  oraz  precyzować  czy  pełnomocnictwo 
obowiązuje  tylko  na  dzień  otwarcia Walnego  Zgromadzenia  czy  też  do  jego  faktycznego 
zamknięcia. 
Spółka  może  podjąć  odpowiednie  działania  służące  identyfikacji  akcjonariusza  i 
pełnomocnika  w  celu  weryfikacji  ważności  pełnomocnictwa  udzielonego  w  postaci 
elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w 
formie  elektronicznej  lub  kontakcie  telefonicznym  skierowanym  do  akcjonariusza  lub 
pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka 
zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas 
weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i 
stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu. 
W  celu  identyfikacji  akcjonariusza  udzielającego  pełnomocnictwa,  zawiadomienie  o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):  
‐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ‐ kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 
‐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru 
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 
W  przypadku  wątpliwości  co  do  prawdziwości  kopii  wyżej  wymienionych  dokumentów, 
Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu  listy 
obecności:  
‐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą  fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza  lub  inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z 
oryginałem  kopii  dowodu  osobistego,  paszportu  lub  innego  urzędowego  dokumentu 
tożsamości akcjonariusza; albo 
‐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ‐ oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza  lub  inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność  z  oryginałem  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  innego  dokumentu 
potwierdzającego  upoważnienie  osoby  fizycznej  (osób  fizycznych)  do  reprezentowania 
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 
 
W  celu  identyfikacji  pełnomocnika,  Zarząd  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  od 
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:  
‐ w przypadku pełnomocnika będącego osobą  fizyczną ‐ dowodu osobistego, paszportu  lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 
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‐ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ‐ oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza  lub  inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność  z  oryginałem  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  innego  dokumentu 
potwierdzającego  upoważnienie  osoby  fizycznej  (osób  fizycznych)  do  reprezentowania 
pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 
Akcjonariusz  udzielający  pełnomocnictwa  powinien  złożyć  Spółce  zawiadomienie  o 
udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości  i uprawnień 
w tym zakresie zgłaszającego. 
Zarząd  informuje,  iż  Spółka  zamieszcza  na  swojej  stronie  internetowej www.intersport.pl 
formularze  stosowane  podczas  głosowania  przez  pełnomocnika.  Wykorzystanie  tych 
formularzy nie jest obowiązkowe. 
Spółka  na  żądanie  akcjonariusza  wyśle  nieodpłatnie  pocztą  każdemu  akcjonariuszowi 
formularze,  zawierające  proponowaną  treść  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  i 
umożliwiające:  
‐  identyfikację  akcjonariusza  oddającego  głos  oraz  jego  pełnomocnika,  jeżeli  akcjonariusz 
wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, 
‐ oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH, 
‐ złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 
‐  zamieszczenie  instrukcji  dotyczących  sposobu  głosowania  w  odniesieniu  do  każdej  z 
uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.  
 
5.  Uczestniczenie  w  Walnym  Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji 
elektronicznej  i  sposób  wypowiadania  się  w  trakcie  Walnego  Zgromadzenia  przy  ich 
wykorzystaniu. 
Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
6. Wykonywanie  prawa  głosu  drogą  korespondencyjną  lub  przy wykorzystaniu  środków 
komunikacji elektronicznej. 
Zarząd  Spółki  informuje,  że  nie  ma  możliwości  wykonywania  na  Walnym  Zgromadzeniu 
prawa  głosu  drogą  korespondencyjną  lub  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji 
elektronicznej. 
 
7. Dzień rejestracji uczestnictwa. 
Zgodnie  z  art.  4061  KSH,  prawo  uczestnictwa w Walnym  Zgromadzeniu mają  tylko  osoby 
będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 
w dniu 30 maja 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  
Zgodnie z art. 4063 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu  na  podstawie wykazu  sporządzonego  i  przekazanego  Spółce  przez  Krajowy 
Depozyt  Papierów  Wartościowych  S.A.  w  Warszawie.  Krajowy  Depozyt  Papierów 
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Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami 
Spółki  w  dniu  30  maja  2011  roku,  w  celu  uzyskania  prawa  uczestnictwa  w  Walnym 
Zgromadzeniu,  powinny  zażądać  wystawienia  imiennego  zaświadczenia  o  prawie 
uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu.  Zaświadczenie  to  wydaje  podmiot  prowadzący 
rachunek  papierów  wartościowych,  na  którym  zapisane  są  akcje.  Żądanie  wydania 
przedmiotowego  zaświadczenia  może  zostać  złożone  nie  wcześniej  niż  po  ogłoszeniu 
zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 31 maja 2011 roku. 
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie 
Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w godzinach od 10.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie 
przed  odbyciem  Walnego  Zgromadzenia.  Akcjonariusz  może  żądać  przysłania  mu  listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który  lista powinna być 
wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e‐mail: wza@intersport.pl.  
Osoby  uprawnione  do  uczestniczenia w Walnym  Zgromadzeniu  proszone  są  o  dokonanie 
rejestracji  i  pobranie  karty  do  głosowania  bezpośrednio  przed  salą  obrad  na  pół  godziny 
przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
8.  Dokumentacja,  która ma  być  przedstawiona Walnemu  Zgromadzeniu  i  informacje  o 
stronie internetowej. 
Osoba  uprawniona  do  uczestnictwa  w Walnym  Zgromadzeniu może  uzyskać  pełny  tekst 
dokumentacji,  która  ma  być  przedstawiona  Walnemu  Zgromadzeniu,  przed  terminem 
Walnego Zgromadzenia na  stronie  internetowej Spółki: www.intersport.pl oraz w  siedzibie 
Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 15.00. 
 
9. Inne informacje 
Dla  sprawnego przebiegu obrad,  Zarząd prosi uczestników o przybycie na 30 minut przed 
planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 


