DRUGIE ZAWIADOMIENIE O Z AI,MI ARZF,
POLACZENTA SPOI-EK:
,,SIME POLSKA" SP. Z O.O. Z SIEDZIBA W SOCHACZEWTE
z,,SIME POLSKA TRADING" SP. Z O.O.
z SIEDZTB.{ W SOCHACZEWTE
Stosownie do postanowief art. 504 Kodeksu sp6lck handlowych Zarz4d,,SIME Polska"
Sp6lka z ograniczon4 odpowicdzialnoSciq z siedzib4 w Sochaczewie, wpisanej do Rejestru
Przedsigbiorc6w Krajowcgo Rcjestru Sqdowego pod nr 0000193491, prowadzonego przez S4d

Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowcgo Rcjestru Sqdowego
(,,Spolka Przcjmuj4ca"), po raz drugi zawiadamia wsp6lnik6w o zamiarzc polEczenia ze sp6lk4
,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Sochaczewie,
wpisan4 do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowcgo Rejestru Sqdowego pod nr 0000539309,
prowadzoncgo przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rcjestnr S4dowego (,,Sp6lka Przejmowana") i informujc, i2 zgodnie z art. 500 $ 2' Kodeksu sp6lek
handlowych, uzgodniony przez Zarzqdy obu l4czqcych sig Sp6lek, Plan polEczenia (wraz
r. do
z zalqcznikami\ - (dalej: ,,Plan polqczcnia") udostqpniony jest od dnia-"v .Ll . i).1 j
pod
adresem:
pubticznej wiadomo3ci: (i) na stronie intcrnetowcj Sp6lki Przejmujqccj,
(ii)
Sp6lki
stronie
intcrnetowej
oraz
na
w
zakladcc
http://simepolska.pl/
,,Informacje"
Przejmowanej, pod adresem: http://simepolska.pl/trading/ w zakladce ,,Informacjc" co najmniej
do dnia zakoficzc nia Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki Przejmowanej, podejmujqcych dccyzjq o
pol4czeniu.

uwagi na fakt,2e Spolka Przejmujqca posiada 100% udzial6w Sp6lki Przejmowancj
polqczenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. w trybie okeSlonym w art. 516 Q I' S 5
i g 6 Kodeksu sp6lek handlowych.
ogloszenie Planu polqczenia w Monitorze S4dowym i Gospodarczym nie bylo konieczne,
srosownie do postanowieir art. 500 $ 2l Kodeksu sp6lck handlowych. Wsp6lnicy lqcz4cych sig
Sp6lck, mogq zapoznac sig z dokumentami wymienionymi w art. 505 $ I kodeksu sp6lek
handlowych (z uwzglqdnienicm tresci Planu pol4czenia), pod adresem: ul. I Maja l8' 96-500
Sochaczew w dni robocze, w godzinach: od 9:00 do l7:00
Pol4czenie nastqpi w drodze przcjgcia przez ,,SIME Polska" Sp6lka z ograniczonq
odpowicdzialnosciq sp6lki ,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosci4,
w trybie oke6[on].rn w arr. 492 g I pkt l) Kodeksu sp6lck handlowych, tj. poprzez przcniesicnic
calego majqtku sp6lki ,,SIME Polska Trading" Sp6lka z ograniczonq odpowicdzialnosciq na
,,SIME Polska" Spolka z ograniczonE odpowicdzialnoSci4
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze pol4czenia Sp6lki Przejmujqcej zc Sp6lkq
Przcjmowanq ogloszone zostalo w dniu;1l. r-.i ..ri.i.i r. wraz z Plancm p ol4czeniai zalqczntkami
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