PLAN POLACZENIA

,,srME POLSKA' Sp6LKA. Z OGRANTCZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4
(sPoLKA PRZEJMUJACA)
ORAZ
POLSKA
TRADING" SPoLKA Z OGRANICZONA
,,SIME
oDPOWTEDZIALNOSCT4
(SPOI,KA PRZEJMOWANA)
Niniejszy plan polqczenia (,,Plan Polqczenia") zostal przygotowany i uzgodniony w zwi4zku
z zamiarem pol4czenia sp6lki ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograntczonq odpowiedzialnoSci4 z
siedzibq w Sochaczewie jako sp6lki przejmujEcej (,,Sp6lka Przejmuj4ca") i ,,SIME POLSKA
TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z siedzibq w Sochaczewie jako sp6lki
przejmowanej (odpowiednio ,,Sprilka Przejmowana" i lqcznie jako,,Sp6tki") na podstawie art.
art. 492 $ 1 pkt I w zw. z art.515 51, s5 oraz $6 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks
sp6lek handlowych (,,k.s.h."), d. w trybie uproszczonym.
I

DANE OGoLNE DOTYCZACELICZ4CYCH Sr4 SP6LEK.

1) ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z

siedzibq
w Sochaczewie:
a) Typ - Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4, zarejestrowana w rejestrze
przedsigbiorc6w prowadzonym przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod
numerem I(RS 0000193491I
b) Firma: ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq;
c) Adres i siedziba: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew;
d) Kapital zakladowy wynosi 23.000.000,00 (dwadziescia trzy miliony) zlotych na
kt6ry sklada sig 460.000 r6wnych i niepodzielnych udzial6w o *u.toS"i
nominalnej 50,00 (pig6dziesiqt) zlotych kaldy udzial.

2)

POLSKA TRADING" Sprilka z ograniczonq odpowiedzialnoiciq z siedzib4
',SIME
w
Sochaczewie:
a) Typ - Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 zarejestrowana w rejestrze
przedsigbiorc6w prowadzonym przez S4d Rejonowy dla m.st. Waiszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod
numerem KRS 0000530309;
b) Firma -,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno(ciq
a) adres i siedziba - u[. Warszawska 3 l, 96-500 Sochaczewi
c) Kapital zakladowy wynosi 100.000,00 (sto tysigcy) zlotych, na kt6ry sklada sig
100 (sto) r6wnych i niepodzietnych udzial6w o wartoSci nominalnej 1.000,00
(eden tysi4c) zlotych ka2dy. Kapital zakladowy zostal oplacony w caloici.
CaloS6 udzial6w posiada jeden wsp6lnik.
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II

sPos6B r,AczENrA

Polqczenie zostanie dokonane zgodnie z art.492 $1 pkt l) k.s.h. (l4czenie przez przejgcie)
poprzez przeniesienie calego majqtku Sp6lki Przejmowanej, tj. ,,SIME POLSKA TRADINC"
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq, na Sp6lkg Przejmuj4c4, tj. ,,SIME POLSKA" Sp6lka
z o graniczon4 odpowiedzialnoSci4.

uwagi na to, i2 Sp6lka Przejmuj4ca posiada 100% udzial6w w Sp6lce Przejmowane,
podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki Przejmuj4cej nie jest konieczne.

Z

Umowa Sp6lki Przejmujqcej nie zostanie zmieniona.
udzial6w Sp6lki Przejmowanej, polqczenre
zostanie dokonane w trybie upro szczonp, tj. art. 516 $1, 55, $6 k.s.h), awigcbez:
a) powzigcia uchwaly Zgromadzeria Wsp6lnik6w Sp6lki PrzejmujEcej o pol4czeniu,
poniewa2 zgodnie z treSciq art. 516 $l w zw. z art. 516 $6 k.s.h., pol4czenie mo2e
nast4pi6 bez podjgcia uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki PrzejmujEcej, a
w1,rn6g podigcia uchwaly nie wynika z umowy Sp6lki Przejmui4cej,
b) sporzEdzenia pisemnego sprawozdania uzasadniajEcego pol4czeme, jego podstaw
prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
c) poddania planu polqczenia badaniu przez bieglego w zakresie poprawno6ci i rzetelno(ci.

Z uwagi nato,

Ze Sp6lka PrzejmujEca posiada 100%

Zgodnie ztrelci4art.506 $l k.s.h., Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki Przejmowanej podejmie
uchwalg o pol4czeniu Sp6lek, zawieraj 4ce zgodg na plan pol4czenia. Projekt uchwaly
Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki Przejmowanej stanowi zal.4cznlk do niniejszego Planu
Pol4czenia.

III.

DATA ZGROMADZENIA WSP6LNIK6W SPOI-KI PRZEJMOWANEJ
ZATWIERDZAJACYCH POLACZENIE

Zgromadzenie Wsp6lnik6w sp6lki przejmowanej ,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialnoSci4 zostanie zwolane w celu wyra2enia zgody na pol4czenie otaz
zitwierdzenia polqczenia na dziefr 17I..'11..&.ort X.t.roku lub na jakikolwiek inny termin po
spelnieniu *.r"lki"h wymagair proceduralnych, niezbEdnych dla przeprowadzenia pol4czenia.

IV.

PRAWA PRZYZNANE PP.ZEZ SP6LK4

PRZEJMUJACA
UPRAWNIONYM
UDZIALOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGOLNIE
W SPOI,CE PRZEJMOWANEJ

zwi4zku z polqczeniem sp6lek ,,SlME POLSKA" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
i,,SIM'E poLSKA TRADIi.TG" Sp6lka z ograniczonE odpowiedzialnosci4 nie przewiduje sig
przyznania jakimkolwiek osobom szczeg6lnych praw w Sp6lce Przejmuj4cej'

w

V.

SZCZEGoLNE KORZYSCI DLA CZLONKoW ORGAN6W SP6T,BX
PRZEJMOWANYCH I SP6LKI PRZEJMUJACEJ ORAZ INNYCH ()568
UCZESTNICZACYCH W POLACZENIU

zwi4zku z polqczeniem sp6lek ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq
i,,SIML pOLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4 nie przewiduje sig

w
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