
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.

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
Firma: ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq;
Adres i siedziba: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew;
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.
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PLAN POLACZENIA
,,srME POLSKA' Sp6LKA. Z OGRANTCZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4

(sPoLKA PRZEJMUJACA)
ORAZ

,,SIME POLSKA TRADING" SPoLKA Z OGRANICZONA
oDPOWTEDZIALNOSCT4

(SPOI,KA PRZEJMOWANA)

2) 
',SIME 

POLSKA TRADING" Sprilka z ograniczonq odpowiedzialnoiciq z siedzib4
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;
Firma -,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno(ciq
adres i siedziba - u[. Warszawska 3 l, 96-500 Sochaczewi
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.

b)
c)
d)

b)
a)
c)

/
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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.

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

Umowa Sp6lki Przejmujqcej nie zostanie zmieniona.

Z uwagi nato, Ze Sp6lka PrzejmujEca posiada 100% 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.

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
UDZIALOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGOLNIE UPRAWNIONYM
W SPOI,CE PRZEJMOWANEJ

w 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'

V. SZCZEGoLNE KORZYSCI DLA CZLONKoW ORGAN6W SP6T,BX

PRZEJMOWANYCH I SP6LKI PRZEJMUJACEJ ORAZ INNYCH ()568
UCZESTNICZACYCH W POLACZENIU

w zwi4zku z polqczeniem sp6lek ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq

i,,SIML pOLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4 nie przewiduje sig
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przyzrrania szczeg6lnych korzysci dla czlonk6w organ6w Sp6lki Przejmowanej i Sp6lki

irzejmuj4cej, jak r6wnie2 korzySci dla innych os6b uczestnicz4cych w polqczeniu'

Zalqcznik nr I Projekt uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki Przejmo wanej

doty cz4cej pol4czenia sP6lek

2. Zal'ycznik nr 2 - Ustalenie wartosci maj4tku Sp6lki Przejmowanej na dziefr 3 tr . ''lt.3ol3v
roku

3. Zalacznrk nr 3a i 3b - oswiadczenia o stanie ksiggowym sporz4dzone dla cel6w pol4czenia

nu d'ri"6 3/..1).).o/2 roku

Ninie1szy plan polqczenia zostal uzgodniony pomigdzy Sp6lkami i podpisany w Sochaczewie,

ama .3.1..,t.4... 4 91.8.. roku.

Do Planu polaczenia zatraczoto:

Za,,SIME POLSKA
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

Za,,SIME POLSKA TRADING',
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

Fed a

Emanuele Seghezzi
Czlonek Zarzqdu

ek adu

Zanqdu

one Luca
Czlonek Zarzqdl

Andrea Marazzi
Czlonek Zarz4dl
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Roberto Bonaventura
Prezes Zarz4drt



Zalqcznik I
do Planu pol4czenia z dnia J:1./1.,).?/.{.. rot<u ,,SIME POLSKA" Sprilka z ogrtniczon4
odpowiedzialnoSci4 w Sochaczewie jako Sp6lki Przejmujqcej i ,,SIME POLSKA
TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 w Sochaczewie jako Spr5lki
Przejmowanej

Projekt uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki Przej mowanej

,,SIME POLSKA TRADING" sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq

Uchwala nr ................'..
Zgr oma,dzenia Wsp6lnik6w

,,SIME POLSKA TRADING" sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
z siedzibq w Sochaczewie

z dnia roku
w sprawie polqczenia Sp6lki jako Sp6lki Przejmowanej ze spt6lkq

,,SIME POLSKA" Sprilka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq jako SprSlk4 Przejmujqcq
przez przeniesienie calego majqtku Sptilki

na sp6lkg ,,SIME POLSKA" Sprilka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq

Na podstawie art. 492 $1 pkt I i a(. 506 w zw.zar|.516 Sl, $5 i $6 Kodeksu sp6lek handlowych

Zgromadzenie Wsp6lnik6w "SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczonq

odpowiedzialnoSciq podjglo nastEpuj4cq uchwalg:

sl
Uchwala sig polqczenie sp6lki ,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczonq

odpowiedzialnoSciq jako Sp6lki Przejmowanej ze sp6lkq ,,SIME POLSKA" Sp6lka

z ograniczonq odpowiedzialnosciq jako Sp6lkq Przejmuj qcq przez ptzeniesienie calego maj4tku

Sp6lki Przejmowanej, na Sp6lk9 Przejmujqcq, tj.,,SIME POLSKA" sp6lka z ograniczon4

odpowiedzialnosciq z siedzibE w Sochaczewie, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w

prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial

tlospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, pod numerem 0000193491.^N,lP: 5262499440,

RrcoN: 016439396 na warunkach okreslonych w Planie PolEczenia z dnia )./'.. !t.1. 
' 
d.dd. roku,

ogloszonego na stronach intemetowych l4czqcych siE Sp6lek, to jest (i) na stronie intemetowej

sp6lki przej muj Qcej, pod adresem: http://simepolska.pl/ w zakladce ,,lnformacje" oraz (ii) na

stronie intemetowej Sp6lki Przpjmowanej, pod adresem: http://simepolska.pl/trading/

w zakladce .. lnformacje" od dnia ( Y. .9. 1. .4/Jroku.

$2
zgromadzenie wsp6lnik6w sp6lki ,,SIME PoLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczon4

oJpowiedzialno iciq wyraLa zgodg na plan pol*czenia sp6lki ,,SIME POLSKA TRADING"

Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 jako sp6lki Przejmowanej ze sp6lkq ,,SIME
pblSX,q" Sp6tka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq jako Sp6lk4 Przejmuj 4c4 z dnia

1.4 . .,J1. ).oll rotu okreSlajqcy tryb i zasady polqczenia, ogloszonym na stronach intemetowych

l4cz4cych sig Sp6lek, tj. to jest (i) na stronie intemetowej Sp6lki Przejmuj4cej, pod adresem:

http:ilsimepolska.pl/ w zakladce ,,lnformacje" oraz (ii) na stronie intemetowej Sp6lki
przejmow^anej, pod ud..r"*' http://simepolsk a.plltrading/ w zakladce ,,lnformacje" od dnia

L h -.Q.1. .4.ltJroku.

4



s3
Uchwala wchodzi w 2ycie w dniu powzigcia, a polqczenie nastqpi z dniem wpisania polqczenia
do rejestru wla6ciwego dla siedziby ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialno6ciq jako Sp6lki Przejmuj 4cej. Wpis ten wyrvoluje skutek wykre6lenia z rqestru
Sp6lki Przejmowanej.

Zalqeznik 2
do Planu pol4czenia z dniai4S r."./.::S. /.q l, roku ..SIME POLSKA" Sprilka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 w Sochalczewie jako Sp6lki Przejmujqcej i ,,SIME POLSKA
TRADING" Sprilka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq w Sochaczewie jako Sprilki
Przejmowanej

)

Fed tura

Ustalenie warto5ci majqtku Spt6lki Przejmowanej
,,SIME POLSKA TRADING' Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq

z siedziba w Sochaczewie
na dzieri ;.'! j rv.J.t i *. !.1.'.!.... rox,

Dzialailc na podstawie 
^rt. 

499 g 2 pkt 3 Kodeksu spolek handlowych, Zarz4d Sp6lki
Przejmowanej ,,slME POLSKA TRADING" sp6lka z ograniczon4 odpowiediialnosci4
z siedzibq w Sochaczewie (,,Sp6lka"), niniejszym oswiadcza, 2e na dziehl/..4,/.a1{troku wartos6
ksiggowa majqtku laktywa netto) -tej ^.rsp6lki wynosi 4/.e.€. !.,.|t.7..... zlotych
(r/e. J ircrm.d,lEi.,t. t{t.:rfl .tt..tce|.t 

ryc?:rr. "J:<otl(f,ooc:d znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spolki
sporzqdzonym nd dzleh l,l ywian, *. J.?{f . . roku.

wykorzystuj4c mo2liwosci przewidziane w art. 499 g 3 pkr I k.s.h., Sp6lka nie przeprowadzila
inwentaryzacji maj4tku dla potrzeb sporz4dzenia zalqczonego bilansu. wartosci p.redstu*ione
w tym bilansie uwzglgdniajq postanowienia art. 499 I 3 pkt 2 k.s.h.

rz4du
one

nek Zarz4du
Andrea Marazzi

Czlonek Zanqdu

5

ZarzEd,,SlME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

Zalaczniki:
Bilans ,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosci4 na dzieri
I /. I r* :t,t ::t-..4.t1!.. rokl



OSwiadczenie o stanie ksiggowym Spt6lki Przejmowanej

,,SIME POLSKA TRADING' Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4
z siedzibq w Sochaczewie

na dzieri j. 
1. 

f*aote..d.9!!8... 
roku

Dzialajqc na podstawie art. 499 $2 pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych, Zarzqd Sp6lki

Przejmowanej ,,SIME POLSKA TRADING" Spolka z ograniczon4^ odpowiedzialnoSciq

z siedzibq w Sochaczewie niniejszym oSwiadcza, 2e na dzieh 5./.6.r lt.i'.*.l.4.1.roku:

a) Bilans Sp6lki Przejmowanej wykazuje po stronie akty,v6w I pq:frygy. lymq ' -- , -
;0X.r.3.t.tf I.... zlotych lJw.i:lt.t1.)rcip,az'ergl.rScr1.c,rt7..ucn{t.e{.1r'.Yd?.e' tt f F' 5 7/to)tt

b) Bilans Sp6lki Przejmowanej wykazuje sumg.pasyru6w netto ( kapitalylvlasne) r6wn4

i):.1.6.?.,..ik... zlotychft.otr.dtast,.yU,.!1rS7.tr'.|rlc.tt.cff*.cs.'$.i;1/0.qtt.

ponadto zarzqd Spolki oswiadcza, 2e zalqczony Bilans Sp6lki Przejmowanej sporzqdzony na

dzieir l/Srr:llti.49fl. roku zostal sporz4dzony na podstawie prawidlowo i rzetelnie

prowadz#nych ksiqg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w spos6b ciqgly zasadami

iachunkowoSci wynikajQcymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, przy

zastosowaniu tych samych metod i w takim samym ukladzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Sp6lki przejmowanej sporzQdzony na dzieh {/OtZtl.t,.t !.?!(. roku stanowi Zalqcznik do

niniejszego OSwiadczenia.

Wykorzystuj4c mo2liwoSci przewidziane w art.499 $ 3 pkt I k.s.h., Sp6lka nie przeprowadzila

inwentaryzacji maj4tku dla potrzeb sporz4d zenia zal4czorego bilansu. Wartosci przedstawione

w tym bilansie uwzglgdniajq postanowienia art. 499 { 3 pkt 2 k s'h'

Zalqcznik 3A
do Planu polqczenia z dnia ).,!.1w.*:t,l p.( roku ,,SIME POLSKA" Spt6lka z ograniczonq
odpowiedzialno5ci4 w Soch#czewie jako Sp6lki Przejmujqcej i ,,SIME POLSKA
TRADING* Spt6tka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq w Sochaczewie jako Sp6lki
Przejmowanej

F aventura alone AndreaMarazzi
Czlonek Zarz4dttPre Zarz4du C ek Zarz4du

Zalacznlki'.
1. Bilans ,,SIME POLSKA TRA G" Sp6lka z ograniczon1 odpowiedzialno6ciq na dzieir

6

;./.,t ry.!L;* !.a.fr. roku - zal4czony wy2ej pny zalqczniku Nr 2 do planu pol4czenia
U

Zarzqd ,,SIME POLSKA TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq



Zarz4d ,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

(

Roberto Bonaventura
Prezes Zarz4drt

Emanuele Seghezzi
Crzlonek Zarzqdu Czlonek Zan4du

o

Zalacznrki:
Bilans,,SIME PoLsKA" sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosciE na dzieri !.a;ru {::.{.1l.l

7

Zalqcznik 3B
do Planu polqczenia z ania i /lJ.'.-Jl: *. /.l1!. roLu ,,SIME POLSKA" Sptitka z ograniczonq
odpowiedzialno6ciq w Socha"czewie jako sp6lki przejmuj4cej i ,,SIME POLSKA
TRADING" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq w Sochaczewie jako sprilki
przejmowanej

OSwiadczenie o stanie ksiggowym Sp6tki Przejmuj4cej
,,SIME POLSKA" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq

z siedziba w Sochaczewie
na dziert l./. 

7i:': 
:h r'.. /.:!.1...... roku

Dzialai}c na podstawie a*t. 499 g 2 pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych, Zarz4d Spolki
Przejmujqcej ,,slME POLSKA" Sp6lka z ograniczon4 

^odpowiedzialnosciq z siedzib4
w Sochaczewie niniejszym oSwiadcza. 2e na dzieri 1.16N.t'.: .4.2r.1 .rcUu:

a) ,Bilans. Sp6lki Przejmujqcej wykazuje po stronie aktyrv6w i pasywow sumg

f;1!!!,1{l(t;:},;i,*r\fi1:t, m.h:.obN tzic,r{:irdrtcriaic'..f!.t,tey/6'r,xa,z2,i;,i

b) 
,?ilans ,S,n6lki Przejmujqcej wjkazuje sgmg pasyw6w nefto (kapitaly wlasne) r6wnq

1QS tl.Q/.b .4a zlotvch 6cde.n d1,s;,2/..n,.kaik.p.5.i.e/. .tt,en.,Lt,et,.yl..t g. . . .1.ty:y,<- szec^!c',a. *ftoo ri) 
1 t L "-"?"""'1""''

Ponadto Zarz4d spolki oswiadcza, 2e zalEczony Bilans Sp6lki przejmujqcej sporz4dzony na
dzieh i.1.1.rv h,o.4.on.l roku zostal sporzqdzony na podstawie pru*iatl*o i rzetelnie
prowadzohych ksiqg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w spos6b ciqgly zasadami
rachunkoworici wynikajqcymi z ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkiwosci, przy
zastosowaniu tych samych metod i w takrm samym ukladziejak ostatni bilans roczny.

Bilans sp6lki Przejmuj4cej sporzqdzony na dziefi s.:t.tr!:$;:t.49.4!. roku stanowi Zalqcznik do
niniejszego O6wiadczenia.


