
Plan połączenia

1. Dane łączącyh się spółek oraz sposób przejęcia

   -Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

     KRS  0000336938

   -"EMART" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Warszawie, 

      KRS  0000040433

    Sposób połączenia spółek: łączenie przez przejęcie - przez przeniesienie całego majątku 

"EMART" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią na  Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej 

(art. 492 §1 pkt 1 KSH)

2. Stosunek wymiany udziałów : Wspólnicy "Emart" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

otrzymają 40 udziałów Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 

nominalnej 3000 zł. - łącznie 120 000 zł. w zamian za  100  udziałów "Emart" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością o wartości nominalnej 500 zł. - łącznie 50 000 zł.

3. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej:

Termin : w ciągu pieciu dni roboczych od dnia rejestracji połączenia

Sposób : wspólnicy spólki przejmowanej  otrzymają udziały wg parytetu wymiany 1 udział 

"Piwnica Smaków Sp. z o.o.  w zamian za 2,5 udziału "Emart" Sp. z o.o. bez dopłat.

Wymiana nastąpi proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Udziały otrzymane przez wspólników "Emart" Sp. z o.o. w procesie połączenia uprawniają do 

otrzymania dywidendy od  1 stycznia 2019

5. Nie występują szczególne prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom w spółce

6. Nie występują szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek.

..........................................

 podpisy członków zarządu

Załączniki

1. projekt uchwał wspólników "Emart" Sp. z o.o. o połączeniu spółek 

2. projekt uchwał wspólników Piwnica Smaków Sp. z o.o. o połączeniu spółek 

3. wartość majątku "Emart" Sp. z o.o. na 1 czerwca 2018

4. oświadczenie o stanie księgowym spółek na 1 czerwca 2018:

- "Emart" Sp. z o.o

 - Piwnica Smaków Sp. z o.o.



Załącznik nr 1

            Uchwała nr 1 

Wspólników  "Emart" Spółka z ograniczoną odpowidzialnością 

         z dnia .............2018 roku (projekt)

Wspólnicy "Emart" Spółka z ograniczoną odpowidzialnością  z siedzibą w Warszawie 

wyrażają zgodę na połączenie spółek "Emart" Spółka z ograniczoną odpowidzialnością  (spółka 

przejmowana) oraz Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowidzialnością (spółka 

przejmująca)  bez zmiany umowy spółki przejmującej metodą łączenia udziałów  zgodnie z art. 492

§ 1 pkt 1 KSH oraz na brzmienie Planu połączenia w.w. spółek.

            



Załącznik nr 2

            Uchwała nr 1 

Wspólników  Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowidzialnością 

         z dnia .............2018 roku (projekt)

Wspólnicy Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowidzialnością  z siedzibą w 

Warszawie wyrażają zgodę na połączenie spółek "Emart" Spółka z ograniczoną odpowidzialnością  

(spółka przejmowana) oraz Piwnica Smaków Spółka z ograniczoną odpowidzialnością (spółka 

przejmująca)  bez zmiany umowy spółki przejmującej metodą łączenia udziałów  zgodnie z art. 492

§ 1 pkt 1 KSH oraz na brzmienie Planu połączenia w.w. spółek.

            



Załącznik nr 3

Oświadczenie zarządu Emart Sp. z o.o.

                                       o wartości majątku spółki na dzień 01.06.2018

Majątek spółki (aktywa) wg bilansu sporządzonego na 01.06.2018 wynosi

 383 426,82 zł. w tym:

– środki trwałe -         9 375,79 zł.

– należności -             1 954,03 zł.

– środki pienięzne- 372 097,00 zł.

Wyceny dokonano wg wartości wymagalnej dla należności, 

wartości nominalnej dla inwestycji krótkoterminowych  oraz 

wartości netto środków trwałych
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