
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  PCC 
INTERMODAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIB Ą W GDYNI ZAPLANOWANEGO NA 
DZIEŃ 21 GRUDNIA 2010 ROKU 

 
 
 

Uchwała nr … /2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzib ą w Gdyni 
z dnia 21 grudnia 2010 r.  

o dalszym istnieniu Spółki 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek 
handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd 
wyjaśnieniem do planu naprawczego oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią w 
przedmiocie dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu PCC Intermodal 
S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. 
 

Uzasadnienie: 
W opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pomimo wykazania w sprawozdaniu 
finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2010 r. straty Spółki przewyŜszającej sumę 
kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, nie istnieje 
zagroŜenie dla dalszej działalności Spółki, dlatego postanowiło podjąć przedmiotową uchwałę. 
 

 
W przypadku niepodjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki Walne Zgromadzenie powinno 
podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. PoniŜej proponowane alternatywne brzmienie uchwały. 
 

 
 

Uchwała nr …  /2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzib ą w Gdyni 
z dnia 21 grudnia 2010 r.  

o rozwi ązaniu Spółki 
  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, 
przygotowanym przez Zarząd wyjaśnieniem do planu naprawczego oraz wydaną przez Radę 
Nadzorczą opinią w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, postanawia rozwiązać Spółkę. 
Zgodnie z art. 461 KSH z dniem powzięcia niniejszej uchwały następuje otwarcie likwidacji 
Spółki. 
 
 



 
Uchwała nr … /2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzib ą w Gdyni 

z dnia 21 grudnia 2010 r.  
w sprawie podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z 

wył ączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 
 

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 3, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC 
Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje: 
 

§1 
PODWYśSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 
1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 67.565.556 (sześćdziesiąt siedem milionów 

pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, do kwoty nie większej 
niŜ 87.565.556 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę nie większą niŜ 20.000.000 (dwadzieścia 
milionów) złotych.  

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi w drodze 
emisji nie więcej niŜ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o 
numerach od numeru 1 do numeru 20.000.000, o wartości nominalnej jeden złoty kaŜda, 
zwanych dalej Akcjami serii D. 

3. Akcje serii D będą, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu 
emisyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439. z późniejszymi zmianami), 
oferowane w trybie subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej.  

4. Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pienięŜne. Wkłady na pokrycie Akcji serii D 
wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. 

5. Akcje serii D będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.  
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 r.  
 

§2 
PRAWO POBORU 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią 
Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
prawa poboru Akcji serii D, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w 
interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D. 
 

 



§3 
UPOWAśNIENIA DLA ZARZ ĄDU 
W związku z emisją Akcji serii D Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do podjęcia 
wszelkich czynności związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 
1 niniejszej uchwały oraz ofertą publiczną Akcji serii D, w szczególności zaś do:  
a) zawarcia z domem maklerskim oraz, o ile uzna to za konieczne, z podmiotami 

świadczącymi usługi doradcze umów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia oferty 
publicznej akcji serii D; 

b) ustalenia przedziału cenowego, w którym powinna zawierać się cena emisyjna Akcji serii D 
oraz ceny emisyjnej Akcji serii D;  

c) ustalenia terminów otwarcia oferty publicznej Akcji serii D, a takŜe terminów otwarcia i 
zamknięcia subskrypcji Akcji serii D;  

d) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzanego w 
związku z ofertą publiczną Akcji serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii D, praw do Akcji serii D (zwanego dalej: 
„Prospektem Emisyjnym”);  

e) określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii D, 
określenia sposobów i warunków składania takich zapisów, zawierania odpowiednich umów 
z podmiotami upowaŜnionymi do przyjmowania takich zapisów oraz ustalania miejsc, w 
których przyjmowane będą takie zapisy; 

f) zawarcia umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną, jeśli Zarząd uzna to za 
stosowne;  

g) ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii D;  
h) dokonania przydziału Akcji serii D; 
i) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii D;  
j) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji serii D poszczególnych transz 

oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji serii D pomiędzy poszczególnymi 
transzami; 

k) odstąpienia od emisji Akcji serii D przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego lub 
odstąpienia od emisji Akcji serii D z waŜnych powodów po dniu publikacji Prospektu 
Emisyjnego, nie później jednak niŜ do rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii D;  

l) złoŜenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 
zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 

m) dokonywania zmian wszelkich czynności związanych z podwyŜszeniem kapitału 
zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną Akcji serii D wskazanych powyŜej. 
 

§ 4 
ZMIANA STATUTU 

 
W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 
Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 



„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 67.565.556 zł i nie więcej niŜ 87.565.556 i 
dzieli się na: 
a) 32.539.332 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 
kaŜda akcja, 
b) 28.269.668 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda 
akcja, 
c) 6.756.556 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty kaŜda 
akcja, 
d) nie więcej niŜ 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 1 
(jeden) złoty kaŜda akcja.” 
 

§ 5 
UPOWAśNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ 

 
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upowaŜnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 
 

Załącznik nr 1 
Opinia Zarz ądu 

Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzib ą w Gdyni 
w sprawie wył ączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 

w odniesieniu do Akcji serii D i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D 
 
Zarząd spółki pod firmą PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Spółką”), 
działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie 
wyłączenia prawa poboru Akcji serii D: 
 
Zdaniem Zarządu z uwagi na duŜe zainteresowanie inwestorów przy przeprowadzeniu pierwszej 
oferty publicznej akcji (redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 22,95%), 
wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przeprowadzenia drugiej 
oferty publicznej pozwoli na pozyskanie większej ilości nowych inwestorów, co przyczyni się do 
zwiększenia płynności akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednocześnie Zarząd 
Spółki proponuje aby cena emisyjna nowo wyemitowanych akcji została ustalona przez Zarząd 
Spółki. UpowaŜnienie Zarządu umoŜliwi określenie ceny emisyjnej na poziomie adekwatnym do 
aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę oczekiwań inwestorów. 
 
 

Uchwała nr … /2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzib ą w Gdyni 
z dnia 21 grudnia 2010 r. 



w sprawie ubiegania si ę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym praw do akcji serii D Spółki oraz akcji  serii D Spółki oraz w sprawie 

upowa Ŝnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papier ów Warto ściowych S.A. 
 
 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 a) w zw. 
z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439. z późniejszymi zmianami), niniejszym postanawia o 
ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii D Spółki oraz akcji serii D Spółki. 
 

§2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 27 ust 2 pkt 3 b) oraz art. 
5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 
nr 211, poz. 1384) upowaŜnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii D Spółki oraz akcji serii D Spółki. 


