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PLAN POŁĄCZENIA  

 

Niniejszy dokument planu połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony przez: 

 

1. spółkę pod firmą MKS Holding V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, al. Ujazdowskie 26/27 (00-487 Warszawa), której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000603639, posiadającej NIP: 5223055093, numer REGON: 363797483 oraz kapitał 

zakładowy w wysokości 55.622.950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia 

dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) („Spółka Przejmująca”), którą 

reprezentuje: 
 

Pani Natalia Maciejewska – członek Zarządu 
 

oraz 
 

2. spółkę pod firmą DMPM Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gnieźnie, ul. Strumykowa 7 (62-200 Gniezno), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000580970, posiadającej NIP: 7842496092, numer REGON: 362761891 oraz kapitał zakładowy 

w wysokości 83.007.650,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedem tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt złotych i 00/100) („Spółka Przejmowana”), którą reprezentuje: 
 

Pan Piotr Maciejewski – członek Zarządu 
 

przy czym Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda 

z osobna „Spółką”. 

 

 

Celem planowanego połączenia jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjałów łączących się 

Spółek. Spodziewane są wymierne korzyści zarówno w sferze ekonomicznej, jak i organizacyjnej 

w postaci efektu synergii osiągniętego przede wszystkim w obszarze kosztów ogólnych, kosztów 

prowadzonej działalności operacyjnej, a także lepszej koordynacji zasobów ludzkich oraz uproszczenia 

struktury właścicielskiej. 

 

 

§ 1. 

Typ, firma i siedziba łączących się spółek 
 

Planowane połączenie Spółek dotyczy: 

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MKS Holding V spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 26/27 (00-487 Warszawa) jako 

spółki przejmującej; 

2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: DMPM Holding spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, ul. Strumykowa 7 (62-200 Gniezno) jako spółki 

przejmowanej. 
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§ 2. 

Sposób połączenia  

wraz z możliwymi do zastosowania uproszczeniami 
 

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przejęcie Spółki 

Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na to, że 

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej nie 

dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ani przyznania udziałów Spółki 

Przejmującej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. 

2. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy dotyczące modelowego trybu 

postępowania połączeniowego wraz z uwzględnieniem specyfiki połączeń spółek kapitałowych 

(art. 498 i nast. k.s.h.), jak również wszystkich możliwych do zastosowania uproszczeń procedury 

przewidzianych w przepisach art. 516 § 6 k.s.h., art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. i art. 

516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej 

spółki jednoosobowej. 

3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera: 

1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości 

ewentualnych dopłat; 

2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; 

3) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 2 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku 

Spółki Przejmującej. 

4. W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 

516 § 6 k.s.h. tj. bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że 

połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian 

w umowie spółki Spółki Przejmującej do Planu Połączenia nie dołączono: 

1) projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie 

połączenia, o której mowa w art. 506 k.s.h.; 

2) projektu zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej. 

5. Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie będą stosowane przepisy art. 501-503 

k.s.h., art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h., art. 512 k.s.h. i art. 513 k.s.h., w szczególności: 

1) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 k.s.h.; 

2) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h. 

 

§ 3. 

Procedura połączenia 
 

1. Zgodnie z art. 500 § 1 Plan Połączenia zostanie zgłoszony do Sądu rejestrowego właściwego dla 

każdej z łączących się Spółek. 

2. Zgodnie art. 500 § 21 k.s.h. Spółki niezwłocznie po sporządzeniu i bezpłatnie udostępnią do 

publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, jednocześnie odstępując 

od obowiązku ogłaszania Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 k.s.h. 

3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. zdanie drugie udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 

500 § 21 k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. nastąpi co 

najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia. 

4. Zgodnie z art. 504 k.s.h. Zarządy Spółek zawiadomią wspólników Spółki Przejmującej i jedynego 

wspólnika Spółki Przejmowanej dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń 

wspólników, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na 

miesiąc przed planowanym dniem powzięcia przez Spółkę Przejmowaną uchwały o połączeniu, 

a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, będzie zawierało co najmniej: 
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1) adresy stron internetowych, na których dokonano udostępnienia Planu Połączenia, o którym 

mowa w art. 500 § 21 k.s.h.; 

2) miejsce oraz termin, w którym wspólnicy Spółki Przejmującej i jedyny wspólnik Spółki 

Przejmowanej mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h. 

6. Połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej zostanie dokonane w oparciu o uchwałę 

zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej powziętą w trybie art. 506 k.s.h., której projekt 

stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia, natomiast w odniesieniu do Spółki Przejmującej, 

zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., połączenie zostanie przeprowadzone bez 

powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h., z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 516 § 2 

k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. wspólnik (wspólnicy) Spółki Przejmującej, reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie miesiąca od dnia udostępnienia  

Planu Połączenia na stronach internetowych może (mogą) domagać się zwołania nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. 

7. Zarząd Spółki Przejmowanej zgłosi do Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmowanej 

powziętą uchwałę w celu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

wzmianki o uchwale ze wskazaniem, że spółka jest spółką przejmowaną, natomiast Zarząd Spółki  

Przejmującej złoży do Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmującej wniosek 

o zarejestrowanie połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

8. Na skutek połączenia, zgodnie z art. 493 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez 

przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

9. Na skutek połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa 

i obowiązki Spółki Przejmowanej. 

 

§ 4. 

Wymagane zgody lub zezwolenia 
 

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ 

Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Jedynym wspólnikiem (tj. posiadającym 100% udziałów 

w kapitale zakładowym) Spółki Przejmowanej jest bowiem Spółka Przejmująca. 

 

§ 5. 

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz  

osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 
 

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jedynemu 

wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce 

Przejmowanej. 

 

§ 6. 

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek,  

a także innych osób uczestniczących w połączeniu 
 

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się 

Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 

 

§ 7. 

Zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej 
 

W procesie połączenia nie zostanie dokonana zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej. 
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§ 8. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek na dowód 

czego niżej podpisani, będący należycie upoważnionymi, złożyli swoje podpisy w dacie wskazanej 

na wstępie. 

2. Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek na podstawie stosownych 

uchwał Zarządów Spółek w przedmiocie przyjęcia planu połączenia. 

3. Plan Połączenia został sporządzony w formie elektronicznej. 

4. Do Planu Połączenia dołączone zostały następujące dokumenty: 

1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie 

połączenia; 

2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2021 r.; 

3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla 

celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod 

i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla 

celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod 

i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Natalia Maciejewska  

członek Zarządu Spółki Przejmującej 

__________________________ 

Piotr Maciejewski 

członek Zarządu Spółki Przejmowanej  

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia; 

2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2021 r.; 

3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów 

połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 

ostatni bilans roczny; 

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów 

połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 

ostatni bilans roczny. 
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