OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zielonej Górze pod adresem 66-022 Zielona Góra Nowy Kisielin - Nowa 11, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079740, wpis do rejestru: 09.01.2002 r.
oraz
„DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem 66-022
Zielona Góra Nowy Kisielin - Nowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000403444, wpis do rejestru: 29.11.2011 r.
Działając na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h.) ogłaszają plan połączenia o
następującej treści:
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (‘SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000079740,
oraz
„DARSTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS
nr 0000403444,

W związku z zamiarem połączenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ze Spółką pod firmą „DARSTAL” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły
i sporządziły w dniu 22.09.2020 roku Plan połączenia Spółek w następującym brzemieniu:
I.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
Spółka

Przejmująca

jest

spółką

kapitałową

działającą

pod

firmą

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe „DART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
pod adresem 66-002 Zielona Góra Nowy Kisielin – Nowa 11, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze

Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079740, NIP 9280014739.

(Art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)
II.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Spółka Przejmowana jest spółką kapitałową działającą pod firmą „DARSTAL” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem 66-002 Zielona
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Góra Nowy Kisielin – Nowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000403444, NIP 9291845473. (Art. 499 § 1 pkt.1 k.s.h.)
III.

SPOSÓB ŁACZENIA :
1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą (Art. 491 § 1 pkt.1 k.s.h.)
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej
połączenie Spółek dokonane zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z Art. 516 § 6 k.s.h.
bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz wydania nowych udziałów w
kapitale Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z treścią Art. 516 § 6 k.s.h w zw. Art. 516 § 5 k.s.h. Plan Połączenia Spółek nie
zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez rejestrowy ani nie zostaną
sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów Spółek , uzasadniające połączenie.

IV.

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje się
szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej w związku z połączeniem. (Art. 499 § 1 pkt.5
k.s.h.)

V.

Członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie
przyznaje się szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej (Art. 499 § 1 pkt.6 k.s.h.)

VI.

Nie przewiduje się zmiany Umowy spółki Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

VII.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z o.o. w sprawie połączenia spółek

tj.

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
„DARSTAL” Spółka z o.o. w sprawie połączenia spółek.

tj.

3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2020 r. (Bilans oraz Rachunek
zysków i strat )
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.08.2020 r. (Bilans oraz Rachunek
zysków i strat )
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przej-mowanej, sporządzoną
dla celów połączenia na dzień 31.08.2020 r.
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną
dla celów połączenia na dzień 31.08.2020 r.
Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w
dniu 22 września 2020 roku
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079740, podjęło uchwałę w sprawie połączenia
ze Spółką pod firmą DARSTAL Spółka z o.o. w Zielonej Górze o następującej treści:
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Uchwała Nr 1/ …………
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART”
Spółka z o.o. z dnia …………………………roku
w sprawie: połączenia ze Spółką pod firmą DARSTAL Spółka z o.o. w Zielonej Górze
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką Przejmującą ”), działając na podstawie art.
506 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką pod firmą „DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000403444, (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”) -------------------------------------------------------§ 2.
Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majtku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 22 września 2020 r. ogłaszanym
na stronach

internetowych Spółki Przejmującej (www.pw-dart.com.pl) i Spółki Przejmowanej

(www.darstal.com) (zwanym dalej „Planem Połączenia”). -----------------------------------------------------§ 3.
W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie
odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu
spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.------------------------------------------------§ 4.
Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan

Połączenia uzgodniony dnia 22.09.2020 r.------------------------------------------------------------------------§ 5.
Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych
z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.-------------------§ 6.
Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień
31.08.2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki

pod

firmą „DARSTAL” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy
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KRS pod numerem KRS 0000403444, podjęło uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z o.o. w Zielonej Górze o następującej treści:
Uchwała Nr 1/ …………
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „DARSTAL” Spółka z o.o. z dnia
…………………………roku
w sprawie: połączenia ze Spółką pod firmą P.W. „DART” Spółka z o.o. w Zielonej Górze
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(zwanej dalej „Spółką Przejmowaną ”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 – 6
Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Spółka Przejmowana

łączy się ze Spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079740 (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) ------------------§ 2.
Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majtku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 22 września 2020 r. ogłaszanym
na stronach

internetowych Spółki Przejmującej (www.pw-dart.com.pl) i Spółki Przejmowanej

(www.darstal.com) (zwanym dalej „Planem Połączenia”). -----------------------------------------------------§ 3.
W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie
odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu
spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.------------------------------------------------§ 4.
Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan

Połączenia uzgodniony dnia 22.09.2020 r.-------------------------------------------------------------------------§ 5.
Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności
związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.----§ 6.
Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień
31.08.2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA
OKREŚLENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
W załączeniu przedkłada się:
A. Bilans
B. Rachunek Zysków i Strat
Spółki „DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze KRS
0000403444 sporządzony na dzień 31.08.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA
OKREŚLENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W załączeniu przedkłada się:
A. Bilans
B. Rachunek Zysków i Strat
Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością z siedzibą
w Zielonej Górze KRS 0000079740, sporządzony na dzień 31.08.2020 r.

ZAŁACZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą
„DARSTAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”)
oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31.08.2020
r. a stan księgowy Spółki przedstawiony został w postaci bilansu sporządzonego na dzień 31.08.2020
r. oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.08.2020, które są treścią załącznika nr 3 od Planu
Połączenia.
Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia ze spółką
pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” spółka z o.o., jako Spółką Przejmującą, przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie finansowe
Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Spółki oświadcza, że dane zawarte w bilansie

oraz rachunku zysków i strat oraz sposób

grupowania operacji gospodarczych są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o
Rachunkowości tak samo jak i w zakresie wyceny aktywów i pasywów. Przedstawiono wszystkie
istotne dane finansowe mogące rzutować na rzetelność i poprawność stanu majątkowego Spółki.
Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku DARSTAL spółka

z o.o. wyznaczono jako

różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31.08.2020 r.
AKTYWA = aktywa trwałe + aktywa obrotowe = 17 330 422,00 zł
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ZOBOWIĄZANIA = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na
zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe = 12 132 444,00 zł
WARTOŚĆ MAJĄTKU = Aktywa netto = AKTYWA – ZOBOWIĄZANIA = 5 197 978,00 zł

ZAŁACZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w
Zielonej Górze (dalej „Spółka”) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została
sporządzona na dzień 31.08.2020 r. a stan księgowy Spółki przedstawiony został w postaci bilansu
sporządzonego na dzień 31.08.2020 r. oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.08.2020, które są
treścią załącznika nr 4 od Planu Połączenia.
Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia ze spółką
pod firmą „DARSTAL” spółka z o.o. , przy wykorzystaniu tych samych

metod i w takim samym

układzie jak ostatnie sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Spółki oświadcza, że dane zawarte w bilansie

oraz rachunku zysków i strat oraz sposób

grupowania operacji gospodarczych są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o
Rachunkowości tak samo jak i w zakresie wyceny aktywów i pasywów. Przedstawiono wszystkie
istotne dane finansowe mogące rzutować na rzetelność i poprawność stanu majątkowego Spółki.
Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku P.W.”DART” spółka z o.o. wyznaczono jako
różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31.08.2020 r.
AKTYWA = aktywa trwałe + aktywa obrotowe = 7 099 018,00 zł
ZOBOWIĄZANIA = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na
zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe = 3 242 120,00 zł
WARTOŚĆ MAJĄTKU = Aktywa netto = AKTYWA – ZOBOWIĄZANIA = 3 856 898,00 zł

Zielona Góra dn. 01.10.2020 r.
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