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PI ERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZANII ARZE
POLACZENIA SPOT EK:

,,SIME POLSKA" SP. Z O.O. ZSIEDZIB4 W SOCHACZEWTE
z,,SIME POLSKA TRADING" SP. Z O.O.

z stEDZtB 4 W SOC HAC ZEW tE

Stosownie do postanowieh art. 504 Kodeksu sp6lek handlowych Zarz4d ,,SIME
Polska" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzib4 w Sochaczewie, wpisanej do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru S4dowego pod nr 0000193491, prowadzonego
przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego (,,Sp6lka Przejmuj4ca"), po raz pierwszy zawiadamia wsp6lnik6w o zamiarze
pol4czenia ze sp6lk4 ,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4
z siedzib4 w Sochaczewie, wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru
S4dowego pod nr 0000539309, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego (,,Sp6lka Przejmowana") i informuje, i2
zgodnie z art. 500 g 2l Kodeksu sp6lek handlowych, uzgodniony przez Zarzqdy obu l4czqcych
sig Sp6lek, Plan polqczenia (wraz z zalqcznlkami) - (dalej: ,,Plan pol4czenia") udostgpniony
jest od dniaTzl .u .J o4{ r. do publicznej wiadomoSci: (i) na stronie intemetowej Sp6lki
Przejmujqcej, pod adresem: http://simepolska.pl/ w zakladce ,,lnformacje" oraz (ii) na stronie
intemetowej Sp6lki Przejmowanej, pod adresem: http://simepolska.pl/trading/ w zakladce

,,lnformacje" co najmniej do dnia zakofrczenia Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki
Przejmowanej, podejmuj4cych decyzjg o pol4czeniu.

Z uwagi na fakt,2e Sp6lka Przejmujqca posiada 100% udzial6w Sp6lki Przejmowanej
polqczenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. w trybie okeSlonym w art. 516 g l,
$ 5 i S 6 Kodeksu sp6lek handlowych.

Ogloszenie Planu polqczenia w Monitorze S4dowym I Gospodarczym nie bylo
konieczne, stosownie do postanowieri art. 500 $ 2r Kodeksu sp6lek handlowych. Wsp6lnicy
l1cz1cych sig Sp6lek, mogq zapozrac sig z dokumentami wymienionymi w art. 505 $ I kodeksu
sp6lek handlowych (z uwzglgdnieniem treSci Planu pol4czenia), pod adresem: ul. I Maja 18,
96-500 Sochaczew w dni robocze, w godzinach: od 9:00 do l7:00.

Polqczenie nastEpi w drodze przejgcia przez ,,SIME Polska" Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSciq sp6lki ,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq,
w trybie okre6lonym w art. 492 $ I pkt l) Kodeksu sp6lek handlowych, tj. poprzez
przeniesienie calego majqtku sp6lki ,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 na ,,SIME Polska" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4.
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