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1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PODZIALE 

1.1. Spółka Dzielona 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000104446, NIP: 7790020123, REGON: 008030578 

dalej jako „Spółka Dzielona”. 

Lista wspólników Spółki Dzielonej: 

Piotr Iwasiewicz (adres: ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań): 

⎯ liczba udziałów: 32; 

⎯ wartość nominalna udziałów: wartość nominalna 1 udziału Spółki: 1562,50 PLN, łączna 
wartość nominalna: 50.000,00 PLN; 

1.2. Spółka Nowo Zawiązana 

Spółką nowo zawiązaną, na którą przejdzie część majątku Spółki Dzielonej będzie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: Atmoservice Real Estate spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Rakoniewicka 18, 60-111 
Poznań),  

dalej jako „Spółka”. 

Lista wspólników Spółki będzie kształtować się w sposób następujący: 

Piotr Iwasiewicz (adres: ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań): 

⎯ liczba udziałów: 32; 



⎯ wartość nominalna udziałów: wartość nominalna 1 udziału Spółki: 1562,50 PLN, łączna 
wartość nominalna: 50.000,00 PLN; 

2. WSTĘP 

2.1. Zgodnie z art. 533 oraz 534 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek 

handlowych („KSH”) w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie Spółki 

Dzielonej sporządzony został niniejszy plan podziału („Plan Podziału”). 

2.2. Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie konstrukcji aspiratorów pyłów i gazów 

oraz projektowania i utrzymania w ruchu systemów ciągłego monitoringu emisji spalin 

jak również systemów ciągłego monitoringu immisji pyłowo-gazowej. 

2.3. W Spółce Dzielonej na przestrzeni prowadzonej działalności powstał wyodrębniony 

organizacyjnie dział prowadzący odrębną działalność – Dział Nieruchomości („Dział”). 

Dział ten funkcjonuje niezależnie jako zorganizowana części przedsiębiorstwa – 

wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, do których 

przyporządkowano pracowników do wykonywania różnych pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym zadań.  

2.4. Dział zajmuje się działalnością w zakresie zarządzania nieruchomością zlokalizowaną w 

Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 18, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 

Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00086813/2. W szczególności w 

zakres działalności Działu wchodzą następujące zadania: 

2.4.1. bieżącego administrowanie nieruchomością, zbieranie opłat, prowadzenie 

dokumentacji 

2.4.2. podejmowanie decyzji dotyczących zarządzanego majątku, np. zawierania 

umów najmu; 

2.4.3. nadzór nad stanem budynków, koordynowanie utrzymywania budynku w 

czystości,  

2.4.4. koordynacja pracy z bankami i ubezpieczycielami, opracowania wzorów aktów 

prawnych (jeżeli potrzebne),  

2.4.5. nadzór nad prawidłowym korzystaniem z nieruchomości przez uprawnione 

podmioty trzecie; 

2.4.6. merytoryczny nadzór nad realizacją umów, analiza wykonania umów przez 

najemców; 

2.4.7. bieżące rozliczanie opłat w zakresie wystawiania faktur, monitorowania i 

ściągania należności oraz regulowania zobowiązań związanych z wyodrębnioną 

działalnością; 

2.4.8. zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji 

nieruchomości; 

2.4.9. inwestowanie w nieruchomość. 



2.5. Motywacją do oddzielenia działalności Działu od pozostałej działalności stało się podjęcie 

decyzji jedynego wspólnika o rozpoczęciu procesu sukcesji i wyjściu ze Spółki Dzielonej. 

W związku z powyższym jedyny wspólnik podjął negocjacje związane z ustaleniem 

warunków wyjścia i sprzedaży biznesu rozwijanego przez całe zawodowe życie, zaś 

potencjalny przyszły wspólnik jest zainteresowany przyłączeniem się do Spółki Dzielonej 

zajmującej się wyłącznie działalnością operacyjną. Nie bez znaczenia jest również 

potrzebą dywersyfikacji ryzyka i uczynienia prowadzonych działalności jeszcze bardziej 

efektywnymi i wydajnymi. 

3. SPOSÓB PODZIAŁU 

Podstawy prawne i tryb podziału 

3.1. Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 §1 pkt 4) KSH tj. w drodze przeniesienia 

części majątku Spółki Dzielonej w zamian za udziały, które w Spółce zostaną przyznane 

wspólnikowi Spółki Dzielonej na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału 

Przedmiot podziału przez wydzielenie 

3.2. Podział przez wydzielenie nastąpi przez przeniesienie na Spółkę części majątku w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującego w ramach Działu.  

3.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu 

metody aktywów netto według stanu na dzień 1 września 2022 roku w oparciu o bilans 

Spółki Dzielonej i stanowi Załącznik nr 5. 

Finansowanie podziału przez wydzielenie 

3.4. Podział przez wydzielenie zostanie dokonany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. 

bez obniżenia kapitału zakładowego. Nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Dzielonej, 

w związku z czym uchwały nie będą obejmować zmian umowy Spółki Dzielonej. 

Pozostałe informację 

3.5. Spółka Dzielona nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest 

w upadłości, zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może zostać podzielona. 

3.6. Po dokonaniu podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru 

przedsiębiorców i będzie kontynuować swoją działalność w oparciu o pozostałą część 

majątku. 

3.7. Spółka Dzielona nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1362). 

3.8. Zamiar podziału spółek, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów ponieważ wydzielenie następuje w ramach tej samej grupy 

kapitałowej, tj. kontrolowanej przez tę samą osobę fizyczną. 

3.9. Spółka Dzielona bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan Podziału na swojej 

stronie internetowej – www.atmoservice.pl/, gdzie będzie publicznie dostępny 



nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia, 

na którym zostanie powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, do dnia zakończenia 

tego Zgromadzenia, w związku z czym zgodnie z art. 535 § 3 KSH Plan Podziału nie będzie 

wymagać ogłoszenia. 

Dzień Wydzielenia  

3.10. Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie drugie KSH wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Spółki („Dzień Wydzielenia”).  

3.11. Wobec okoliczności, iż wydzielenie zostanie przeprowadzone z kapitałów własnych 

Spółki Dzielonej innych niż zakładowy, art. 542 § 4 KSH nie będzie miał zastosowania. 

Sukcesja generalna 

3.12. W wyniku podziału Spółka - zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia 

w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału.  

3.13. Na Spółkę przejdą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, 

pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki 

Dzielonej a które zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o 

udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.  

3.14. Zgodnie z treścią art. 531 § 2[1] KSH jeśli w skład wydzielanego majątku wchodzi prawo, 

co do którego toczy się postępowanie sądowe, Spółka wstąpi do takiego postępowania 

bez potrzeby uzyskania zgody strony przeciwnej. 

Odstąpienie od sporządzania oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym 

spółki 

3.15. Na podstawie art. 538 [1] § 1 pkt 1) KSH w związku z otrzymaniem od jedynego wspólnika 

zgody na odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 

4 KSH (oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla 

celów podziału na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3 KSH przy wykorzystaniu 

tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny), odstąpiono od 

sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH. 

Odstąpienie od zobowiązania zarządu spółki dzielonej do zawiadamiania o wszelkich 

istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych 

3.16. Na podstawie art. 538 [1] § 1 pkt 2) KSH w związku z otrzymaniem od jedynego wspólnika 

zgody na odstąpienie od obowiązku wobec zarząd Spółki Dzielonej do zawiadamiania 

zarządu Spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych 

(aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a 

dniem powzięcia uchwały o podziale. 

Odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta 

3.17. Na podstawie art. 538[1] § 1 pkt 3) KSH w związku z otrzymaniem od jedynego wspólnika 

zgody na odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta, odstąpiono 



od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 537 KSH oraz 

od sporządzenia przez niego opinii, o której mowa w art. 538 KSH. 

4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ 

ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYM SPÓŁCE  

4.1. Ogólne postanowienia 

4.1.1. W związku z podziałem, Spółce przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa), 

zezwolenia, koncesje i ulgi związane z działalnością Działu stanowiące 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w szczególności składniki majątku 

wymienione wprost w Załączniku nr 4. Głównym aktywem Działu jest 

nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 18, dla której 

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o 

nr KW PO1P/00086813/2. 

4.1.2. Przeniesienie obejmuje wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół 

wskazanych niżej składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w 

tym związani z tą działalnością pracownicy, współpracownicy, umowy najmu, 

aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe, pasywa, 

wierzytelności, prawa i zobowiązania wobec dostawców i odbiorców, prawa i 

obowiązki oraz należności i zobowiązania z umów wraz z zabezpieczeniami 

ustanowionymi w związku z tymi umowami, środki pieniężne, należności i 

zobowiązania z tytuły pożyczek i innych form finansowania, dokumentacja 

finansowa, oraz inne prawa i obowiązki związane ze przenoszonymi składnikami 

majątkowymi, według szczegółowych zasad określonych poniżej. 

4.2. Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce od dnia przyjęcia 

planu podziału do dnia wydzielenia. 

4.2.1. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent 

składników majątku przypadającego Spółce zgodnie z Planem Podziału, 

przypadają Spółce. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent 

składników majątku nieprzypadających Spółce przypadają Spółce Dzielonej. 

4.2.2. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, przypadają 

Spółce, o ile związane są one z nowo nabytymi lub uzyskanymi w toku podziału 

aktywami lub pasywami. Spółce przypadają w szczególności te składniki nabyte 

lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, które pozostają w funkcjonalnym związku z 

działalnością Działu. 

4.2.3. Istotne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej, będą 

monitorowane odrębnie dla składników majątku Spółki Dzielonej i zostaną 

uwzględnione w zestawieniu aktywów i pasywów pro-forma obejmującym 



składniki majątku przypadające Spółce sporządzonym na dzień poprzedzający 

Dzień Wydzielenia. 

4.2.4. W ramach podziału, spółki biorące udział w podziale mogą zawrzeć umowy 

regulujące szczegółowo kwestie takie jak:  

a. korzystanie przez Spółkę z wybranych składników majątku Spółki 

Dzielonej oraz korzystanie przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników 

majątku Spółki przeniesionych na rzecz tej spółki, w celu utrzymania 

działalności i funkcjonowania Spółek biorących udział w podziale oraz 

zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu 

Wydzielenia;  

b. przeniesienie na rzecz Spółki należności i zobowiązań lub innych praw i 

obowiązków, które przypadają Spółce zgodnie z Planem Podziału, ale nie 

zostaną przeniesione na rzecz Spółki z mocy prawa z chwilą rejestracji 

podziału;  

c. współpracę między Spółkami biorącymi udział w podziale w procesie 

wydania Spółce składników aktywów netto Spółki Dzielonej 

przypadających Spółce oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również 

wszelkie inne umowy, które Spółki biorące udział w podziale uznają za 

niezbędne dla realizacji podziału oraz zapewnienia ich kontrahentom 

niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia. 

4.2.5. Spółka Dzielona zobowiązuje się wydać Spółce składniki majątku Spółki 

Dzielonej przypadające Spółce oraz wszelkie mienie osób trzecich, w tym 

ruchomości, nieruchomości i papiery wartościowe, posiadane przez Spółkę 

Dzieloną, konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania przez Spółkę 

zobowiązań przypadających Spółce w ramach podziału. 

4.3. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników majątku przypadających Spółce. 

4.3.1. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki 

Dzielonej przypadają Spółce w ramach przejścia działalności operacyjnej 

prowadzonej przez Dział jest zasada, że Spółce przypadają wszystkie te składniki 

majątku Spółki Dzielonej, które są funkcjonalnie związane z działalnością Działu. 

4.3.2. W ramach podziału, Spółce przypadną aktywa i pasywa Spółki Dzielonej 

wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu 

obejmujące ogół praw i obowiązków związanych bezpośrednio z działalnością 

Działu, tj.: 

a. obsługą nieruchomości Spółki Dzielonej; 

b. prowadzeniem inwestycji budowlanych; 



c. administrowaniem tymi nieruchomościami oraz umowami dotyczącymi 

nieruchomości; 

d. najmem powierzchni; 

e. utrzymywaniem nieruchomości w niepogorszonym stanie; 

f. rozwojem działalności nieruchomościowej, poszukiwaniem nowych 

inwestycji; 

4.3.3. Oznacza to, że wskutek podziału Spółce przypadną: 

a. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje 

administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które zostały wymienione wprost w 

Załącznik nr 4, oraz 

b. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje 

administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zostały wymienione 

wprost w Załącznik nr 4, lecz przypadają Spółce:  

c. jeżeli spełniają kryteria, o których mowa w pkt. 4.3.1., albo 

d. w inny sposób są funkcjonalnie związane z działalnością Działu. 

4.3.4. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, 

zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie 

związane z działalnością operacyjną, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 

§ 1 KSH na Spółkę, Spółka Dzielona oraz Spółka zawrą porozumienie 

potwierdzające przejście danego składnika majątku, prawa, obowiązku, 

należności, zobowiązania, decyzji administracyjnej, ulgi albo zezwolenia na 

Spółkę. 

4.3.5. W przypadku, w którym dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, 

zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie dotyczy całej 

Spółki Dzielonej i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie (w 

szczególności jeśli dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, 

zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie nie ma charakteru 

podzielnego), taki składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, 

zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie pozostanie w 

Spółce Dzielonej, chyba że co innego zostało szczegółowo wskazane w Planie 

Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy, o której mowa w 4.2.4. 

Planu Podziału, w którym mowa, że strony mogą zawrzeć umowy regulujące 

szczegółowo wymienione tam kwestie. 

4.4. Składniki majątku 

4.4.1. Składniki majątku Działu stanowią Załącznik nr 4 do Planu Podziału. 

4.4.2. W szczególności należy wyróżnić następujące składniki majątku: 



a. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 77 1090 2590 

0000 0001 5107 5140 prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. 

b. nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 18, dla 

której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę 

wieczystą o nr KW PO1P/00086813/2 

c. Umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta 29.05.2020 r. z 

Polkomtel Sp. z o.o. 

d. Umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta 07.04.2014 r. z 

Orange Sp. z o.o. 

e. Samochód osobowy marki Mercedes. 

f. Umowa nr AW/44/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia 

12.01.2012 r. z ENEA S.A. (dotyczy MUN-TECH)  

g. Umowa kompleksowa nr SP/25/7790020123/1 z dnia 18.11.2015 r.z ENEA 

S.A. 

h. Umowa o dostarczenie gazu nr 9315 z dnia 18.08.1993 r. z Wielkopolski 

Okręgowy Zakład Gazownictwa. 

i. Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków nr 

EH/3803/26235/2007 z dnia 4.07.2007 r. z Aquanet S.A. 

j. Deklaracja na wywóz śmieci z 10.12.2021 na 2022 r. z Miasto Poznań 

k. Umowa najmu nieruchomości z 30.01.2007 r. z Hurtownia MUN-TECH 

l. Umowa rachunku bieżącego z dnia 26.07.2022 r. Santander Bank Polska 

S.A. 

m. Polisa ubezpieczeniowa nr 1011411773 (budynki) od 06.01.2022 r. do 

05.01.2023 r. z dnia 04.01.2022 r. z PZU S.A. 

n. Polisa ubezpieczeniowa GAP Fakturowy nr MBU0002796C od 17.10.2018 

r. do 16.10.2022 r. z dnia 17.10.2018 r. z Syndykat Lloyd`s 

o. Polisa ubezpieczeniowa nr 84536872 z 04.10.2021 od 17.10.2021 r. do 

16.10.2022 r. z dnia 04.10.2021 r. z Allianz S.A. 

p. Inne aktywa 

q. Należności krótkoterminowe. 

r. Zobowiązania krótkoterminowe. 

s. Pozostałe zobowiązania. 

t. Decyzje administracyjne. 

u. Wartości niematerialne i prawne. 

v. Wszelka wiedza, doświadczenie, renoma, know-how, uzyskane w toku 

prowadzenia działalności operacyjnej oraz związane z tym dokumenty. 

w. Dokumentacja księgowa, podatkowa i prawna oraz korespondencja 

związana z działalnością Działu. 



5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 

Wysokość kapitału zakładowego w Spółce i zasady dotyczące przyznawania udziałów 

5.1. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 50.000,00 PLN i dzieli się na 32 udziałów o wartości 

nominalnej po 1562,50 PLN każdy. 

5.2. Udziały Spółki zostaną pokryte wydzielanym majątkiem o ustalonej dla potrzeb podziału 

wartości na Dzień Wydzielenia. Ustalenie wartości majątku zostanie dokonane przy 

wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na Dzień Wydzielenia.  

5.3. Nadwyżka wartości wydzielanego majątku nad wysokością kapitału zakładowego Spółki 

(o ile wystąpi) zostanie przelana na kapitał zapasowy (agio) Spółki. W przypadku gdy 

wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady (np. niemający wartości, które według 

zapewnień miał mieć), jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy 

między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. 

5.4. Wspólnik otrzyma udziały w Spółce bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych 

udziałów. 

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI I WYSOKOŚĆ 

EWENTUALNYCH DOPŁAT 

6.1. Stosunek wymiany udziałów na udziały w Spółce 

6.1.1. Wspólnik uczestniczący w podziale na każdy 1 posiadany udział otrzyma 1 udział 

Spółki.  

6.1.2. Stosunek wymiany wynosi zatem 1:1.  

6.2. W związku z podziałem wspólnik nie otrzyma dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 KSH. 

7. PODZIAŁ UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ ZASADY PODZIAŁU 

7.1. Biorąc pod uwagę stosunek wymiany jedynemu wspólnikowi przyznane zostaną udziały 

Spółki w liczbie i rodzaju wskazanym poniżej: 

Piotr Iwasiewicz  

a. liczba udziałów w Spółce: 32; 

b. wartość nominalna udziałów w Spółce: wartość nominalna 1 udziału 

Spółki: 1562,50 PLN, łączna wartość nominalna: 50.000,00 PLN; 

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W SPÓŁCE 

8.1. Udziały Spółki przyznawane uprawniać będą do udziału w zysku Spółki począwszy od 

pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego Spółki. 

9. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ WSPÓLNIKOWI LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE 

UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ 

9.1. Nie przewiduje się przydzielenia przez Spółkę jakichkolwiek specjalnych praw 

wspólnikowi Spółki Dzielonej czy innym osobom. 



10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK I INNYCH OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE 

10.1. W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę żadnych szczególnych 

korzyści członkom organów spółek uczestniczących w podziale, jak również innym 

osobom uczestniczącym w podziale. 

11. DATA UZGODNIENIA PLANU:  

11.1. 28 października 2022 roku 

12. ZAŁĄCZNIKI 

12.1. Do Planu Podziału dołączono zgodnie z art. 534 § 2 KSH następujące załączniki: 

12.1.1. projekt uchwały Spółki Dzielonej w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie – 

Załącznik nr 1 

12.1.2. projekt uchwały Spółki w sprawie udziału Spółki w podziale przez wydzielenie ze 

Spółki Dzielonej – Załącznik nr 2, 

12.1.3. projekt umowy Spółki – Załącznik nr 3, 

12.1.4. lista składników majątkowych Działu – Załącznik nr 4; 

12.1.5. ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału – Załącznik nr 5; 

12.1.6. oświadczenie wspólnika o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału 

– Załącznik nr 6 

 

 

_______________ 

Piotr Iwasiewicz 

Prezes Zarządu 
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