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Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE 

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ – 

ORAZ  
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Z SIEDZIBĄ  W WARSZAWIE 

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupno, dnia 30 czerwca 2022 roku 
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W dniu 30 CZERWCA 2022 roku spółki: 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, pod adresem: ul. Cypriana 

Kamila Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000942236, NIP: 1180741884 i REGON: 

012220583, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

pięćset złotych), opłacony w całości, reprezentowana przez cały Zarząd w składzie: Piotr 

Pietruszyński – Prezes Zarządu i Rafał Pietruszyński – Członek Zarządu,  

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie,  pod adresem: ul. Cypriana 

Kamila Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396535, NIP: 1251605178 i REGON: 

145563506, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

opłacony w całości, reprezentowana przez cały Zarząd w składzie: Piotr Pietruszyński – Prezes 

Zarządu i Rafał Pietruszyński – Członek Zarządu, 

ORAZ  

LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja 

Rzeczypospolitej 17 lok. 30, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000650636, NIP: 

9512423895 i REGON: 366000290, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000,00 zł 

(jeden milion sto tysięcy złotych), opłacony w całości, reprezentowana przez cały Zarząd w 

składzie: Kamil Pietruszyński – Prezes Zarządu, 

działając na podstawie i zgodnie z Tytułem IV, Działem I („Łączenie się spółek”), Rozdziałem I 

(„Przepisy ogólne”) oraz Rozdziałem 2 („Łączenie się spółek kapitałowych”) oraz innych 

właściwych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1526), niniejszym przygotowały i uzgodniły plan połączenia o następującej treści. 
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DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE 

„KSH” ustawa  z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) 

„KC” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) 

„BART Przejmująca” lub 

„Spółka Przejmująca” 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Słupnie, pod adresem: ul. Cypriana Kamila 

Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000942236, NIP: 1180741884 i 

REGON: 012220583 

„BART Przejmowana” lub 

„Spółka Przejmowana 1” 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Słupnie,  pod adresem: ul. Cypriana Kamila 

Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000396535, NIP: 1251605178 i 

REGON: 145563506 

„LABENTZ” lub „Spółka 

Przejmowana 2” 

LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja 

Rzeczypospolitej 17 lok. 30, 02-972 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000650636, NIP: 9512423895 i REGON: 366000290 
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„Spółki Przejmowane” Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 

łącznie 

„Połączenie” połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką 

Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 (art. 492 § 1 

pkt 1 KSH), w ramach którego cały majątek BART 

Przejmowanej i LABENTZ zostanie przeniesiony na 

Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka 

Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki 

Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 

„Plan Połączenia”  niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej ze 

Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 

„Dzień Połączenia” dzień wpisania Połączenia do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki 

Przejmującej 

„Udziały Połączeniowe” udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 

przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH 

„Spółki” lub „Łączące się 

Spółki” 

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 i Spółka 

Przejmowana 2 łącznie 

 

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

 

1.1 Spółka Przejmująca 

 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, pod adresem: ul. 

Cypriana Kamila Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000942236, 

NIP: 1180741884 i REGON: 012220583, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), opłacony w całości. 
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Wspólnikami Spółki Przejmującej są: 

 

L.P. 
Imię i nazwisko/ 

firma 

Liczba 

udziałów 

Wartość 

nominalna 

jednego 

udziału (zł) 

Łączna wartość 

nominalna 

udziałów (zł) 

Udział (%)* 

1. BART Sp. z o.o.  10 50,00 500,00 99,01 

2. LABENTZ Sp. z o.o. 1.000 50,00 50.000,00 0,99 

 

* w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu powszechnych metod zaokrągleń do części setnych 

 

1.2. Spółka Przejmowana 1 

 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie,  pod adresem: ul. 

Cypriana Kamila Norwida 4, 05-250 Słupno, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396535, 

NIP: 1251605178 i REGON: 145563506, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), opłacony w całości. 

 

Wspólnikami Spółki Przejmowanej 1 są: 

 

L.P. Imię i nazwisko 
Liczba 

udziałów 

Wartość 

nominalna 

jednego 

udziału (zł) 

Łączna wartość 

nominalna 

udziałów (zł) 

Udział (%)* 

1. Piotr Pietruszyński  2.000 50,00 100.000,00 100,00 

 

* w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu powszechnych metod zaokrągleń do części setnych 

 

Wskazuje się jednocześnie, że na dzień uzgodnienia Planu Połączenia w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmowanej 

1 nie są ujawnione aktualne dane w zakresie liczby i łącznej wartości nominalnej udziałów 
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w kapitale zakładowym tej spółki, należących do Piotra Pietruszyńskiego. Wspólnik ten 

został jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 na podstawie umowy darowizny 

udziałów zawartej w dniu 24 czerwca 2022 roku, na mocy której nabył on 20 (dwadzieścia) 

udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) od Kamila Pietruszyńskiego. Wniosek w 

przedmiocie ujawnienia zmian danych Spółki Przejmującej 1 w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zawarciem ww. umowy został złożony do 

właściwego sądu rejestrowego w dniu 29 czerwca 2022 roku, a postępowanie rejestrowe 

według stanu na dzień uzgodnienia Planu Połączenia jest w toku.   

 

1.3. Spółka Przejmowana 2  

 

LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 

Aleja Rzeczypospolitej 17 lok. 30, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000650636, 

NIP: 9512423895 i REGON: 366000290, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), opłacony w całości. 

Wspólnikami Spółki Przejmowanej 2 są: 

 

L.P. Imię i nazwisko 
Liczba 

udziałów 

Wartość 

nominalna 

jednego 

udziału (zł) 

Łączna wartość 

nominalna 

udziałów (zł) 

Udział (%)* 

1. Rafał Pietruszyński  10.000 50,00 500.000,00 47,62 

2. 
Beata 

Wojciechowska 
10.000 50,00 500.000,00 47,62 

3. Piotr Pietruszyński 1.000 50,00 50.000,00 4,76 

 

* w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu powszechnych metod zaokrągleń do części setnych 
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Różnica pomiędzy wysokością kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej 2, wynoszącą 

1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), a łączną wartością nominalną 

udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, wynoszącą 1.050.000,00 zł 

(słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), wynika z dokonanego umorzenia 

1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, na podstawie 

uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LABENTZ z dnia 18 maja 2018 

roku. Umorzenie to nastąpiło z czystego zysku, tj. bez obniżania kapitału zakładowego 

Spółki Przejmowanej 2.    

 

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE, SUKCESJA GENERALNA 

 

2.1. Sposób przeprowadzenia Połączenia 

 

1. Połączenie nastąpi w trybie łączenia się przez przejęcie określonego w art. 492 § 1 pkt 

1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna 

wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (Udziały Połączeniowe). 

2. Na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, w Dniu Połączenia Spółka Przejmująca przyzna 

wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 wszystkie Udziały 

Połączeniowe, w liczbie określonej zgodnie ze stosunkiem wymiany oznaczonym w 

punkcie 4.2. Planu Połączenia. W związku z Połączeniem nie zostaną ustanowione nowe 

udziały Spółki Przejmującej w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego, ponieważ 

Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 

2 wyłącznie Udziały Połączeniowe, które nabędzie w wyniku Połączenia, zatem nie 

powstanie konieczność objęcia i opłacenia jakichkolwiek innych udziałów Spółki 

Przejmującej. 

3. W wyniku Połączenia dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2 staną się udziałowcami Spółki Przejmującej, zaś Spółka Przejmowana 1 

i Spółka Przejmowana 2 zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego bez uprzedniego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 
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4. Nie przewiduje się zmian w umowie Spółki Przejmującej w wyniku Połączenia, w związku 

z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki.  

5. Zarządy Łączących się Spółek zgłoszą do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia 

zgodnie z art. 500 § 1 KSH. 

6. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale nie 

później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2, na których ma zostać podjęta uchwała o Połączeniu, zostanie 

bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępniony do wiadomości publicznej na 

stronach internetowych Łączących się Spółek na podstawie art. 500 § 21 KSH, 

odpowiednio dla Spółki Przejmującej – www.bart.pl,  dla Spółki Przejmowanej 1 – 

www.bart.info.pl oraz dla Spółki Przejmowanej 2 – www.labentz.com. 

7. Plan Połączenia pozostanie nieprzerwanie i bezpłatnie dostępny na stronach 

internetowych Łączących się Spółek do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników 

Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie Połączenia.  

8. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z rt.. 

5031 § 1 KSH, gdyż wszyscy wspólnicy Łączących się Spółek wyrazili zgodę na niebadanie 

Planu Połączenia przez biegłego i na niewydawanie przez niego opinii. Wszyscy 

wspólnicy Łączących się Spółek wyrazili jednocześnie zgodę na to, aby nie zostało 

sporządzone sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (tj. pisemne 

sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie 

ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji) oraz wyrazili zgodę na 

to aby nie zostały udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (tj. 

informacje o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które 

nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o 

połączeniu). 

9. Zarządy Łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników 

Łączących się Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania 

Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników Spółki 

Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, na podstawie art. 504 § 1 KSH.   

http://www.bart.pl/
http://www.bart.info.pl/
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10. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o Połączeniu na 

podstawie art. 506 § 1 KSH. 

11. Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 podejmą 

uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 KSH. 

12. Zarządy Łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o 

Połączeniu w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale, a ponadto Zarząd 

Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o Połączeniu jednocześnie z 

wnioskiem o wpis Połączenia, odpowiednio na podstawie art. 507 § 1 KSH oraz art. 508 

KSH. 

13. Na podstawie art. 505 § 1 KSH wspólnicy Spółki Przejmującej oraz wspólnicy Spółki 

Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 będą mogli przeglądać w siedzibie każdej z 

Łączących się Spółek dokumenty związane z Połączeniem. 

14. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej (Dzień 

Połączenia). 

 

2.2. Podstawy prawne Połączenia 

 

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie 

całego majątku spółek BART Przejmowana i LABENTZ na spółkę BART Przejmująca w 

zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej 

1 i Spółki Przejmowanej 2 w liczbie określonej w Planie Połączenia i rozwiązanie Spółki 

Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzania ich likwidacji (połączenie 

przez przejęcie). 

2. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem 

Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 

2.  

3. Zważywszy na to, że Spółka Przejmowana 1 posiada 0,09% udziałów, w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmującej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy 

zastosowaniu powszechnych metod zaokrągleń do części setnych), a Spółka 

Przejmowana 2 posiada  99,01% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 

(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu powszechnych metod 
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zaokrągleń do części setnych), które to udziały Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2 stanowią w sumie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

Przejmującej, Połączenie dokonane zostanie w trybie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, tj. bez 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez przyznanie 

wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 udziałów 

własnych, nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia. 

4. Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki 

Przejmowanej 2 wyrazili zgodę, zgodnie z art. 5031 § 1 KSH, na wyłączenie obowiązku:  

(i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,  

(ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz  

(iii) badanie planu połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i 

wydanie przez niego opinii. 

5. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przejmującej oraz uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2, zawierające zgodę na Plan Połączenia. Z uwagi na brak zmian umowy 

Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, wyżej wymienione uchwały nie będą 

zawierała zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej. 

 

2.3. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej  

 

1. Z uwagi na obowiązujące od 1 marca 2020 roku brzmienie art. 515 § 1 KSH, 

wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1526 ze zm.), spółka 

przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały własne, które 

nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.  

2. W związku z faktem, że Połączenie ma charakter tzw. połączenia odwrotnego i w Dniu 

Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne 

(art. 200 § 1 in fine KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH), stanowiące 100% udziałów w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmującej (Udziały Połączeniowe) – zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 

KSH Spółka Przejmująca będzie mogła przyznać te udziały własne w Dniu Połączenia 

wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, z którego to sposobu 

rozliczenia Połączenia Spółka Przejmująca skorzysta. 
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3. Połączenie zostanie zatem przeprowadzone bez konieczności podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Przejmującej i ustanowienia nowych udziałów, a następnie 

umorzenia udziałów własnych nabytych od Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2 w wyniku Połączenia, które znajdowały się wcześniej w majątkach tych 

Spółek.  

4. W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w wyniku 

Połączenia, a także faktem, iż Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności, 

wskutek których powstałaby konieczność modyfikacji poszczególnych postanowień 

umowy Spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie. Tym samym projekt zmian 

w umowie Spółki Przejmującej nie został przygotowany jako załącznik do Planu 

Połączenia.  

 

2.4. Sukcesja generalna  

 

W wyniku Połączenia BART Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem 

Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki BART Przejmowana i LABENTZ. 

 

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ  

 

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom 

Spółek Przejmowanych zgodnie z ustalonym stosunkiem (parytetem) wymiany.  

2. Liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznana wspólnikom Spółek Przejmowanych 

została zaokrąglona w dół do pełnego udziału.  

3. Wycenę majątku Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych sporządzono według 

bilansowej (księgowej) metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na 

przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa 

wartości ich aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości 

aktywów netto są bilanse Łączących się Spółek sporządzone zgodnie wymogami ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) na określony 

dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej 

wiadomości na stronach internetowych Łączących się Spółek, tj. na dzień 31 maja 2022 

roku. 
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4. Bilanse Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, przygotowane dla celów 

Połączenia, zostały sporządzone według analogicznych metod. 

5. Ustalenia stosunku (parytetu) wymiany udziałów, tj. liczby udziałów Spółki Przejmującej 

przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w zamian za 

majątek tych Spółek, dokonano przy uwzględnieniu faktu, że 100% udziałów w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmującej należy do Spółek Przejmowanych (Połączenie ma 

charakter tzw. połączenia odwrotnego), a co za tym idzie – w Dniu Połączenia, w wyniku 

przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 Udziałów 

Połączeniowych, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wspólnicy Spółek Przejmowanych 

staną się jedynymi udziałowcami Spółki Przejmującej. Tym samym, różnica pomiędzy 

wartością udziałów Spółki Przejmującej, a łączną wartością udziałów Spółek 

Przejmowanych nie wpłynęła na przyjęty stosunek (parytet) wymiany udziałów tych 

Spółek.  

6. Stosunek (parytet) wymiany udziałów ustalono odrębnie dla każdej ze Spółek 

Przejmowanych.  

7. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości bilansowej którejś ze Spółek 

Przejmowanych, wspólnikom tych spółek zostaną przyznane 2 (dwa) udziały w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) 

każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).  

 

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 

NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH  

 

4.1. Wartość Łączących się Spółek  

Wartość Łączących się Spółek, w oparciu o bilansową metodę wyceny aktywów netto, jest 

następująca: 

− wartość księgowa Spółki Przejmującej, odpowiadająca wysokości aktywów netto tej 

Spółki na dzień 31 maja 2022 roku została określona w wysokości 28.308.587,75 zł 

(słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt 

siedem złotych 75/100), 

− wartość księgowa Spółki Przejmowanej 1, odpowiadająca wysokości aktywów netto tej 

Spółki na dzień 31 maja 2022 roku została określona w wysokości -122.421,01 zł 
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(słownie: minus sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 

1/100), 

− wartość księgowa Spółki Przejmowanej 2, odpowiadająca wysokości aktywów netto tej 

Spółki na dzień 31 maja 2022 roku została określona w wysokości 10.014.859,49 zł 

(słownie: dziesięć milionów czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 

49/100).  

 

4.2. Stosunek wymiany  

 

4.2.1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej  

 

W zamian za majątek Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania 

udziałów, ustalonymi w pkt 3 powyżej, jedynemu wspólnikowi tej spółki, tj. Piotrowi 

Pietruszyńskiemu, posiadającemu 2.000 (dwa tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w 

kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, zostaną wydane 2 (dwa) udziały, o wartości 

nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto 

złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.  

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 

zatem 2.000 do 1, co oznacza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 1, w zamian za 2.000 

(dwa tysiące) udziałów Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym 

Spółki Przejmującej. 

 

4.2.2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej  

Po uwzględnieniu, że jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 zostaną wydane, w zamian 

za majątek tej spółki, 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, oraz że 

Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego i dokonane zostanie w trybie 

art. 515 § 1 zd. 2 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez 

przyznanie wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 udziałów własnych, 

nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia, pozostałe Udziały Połączeniowe, tj. 

1.008 (tysiąc osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o 
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łącznej wartości nominalnej 50.400,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) wydane zostaną 

wspólnikom Spółki Przejmowanej 2, proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych w kapitale 

zakładowym tej spółki.  

W zamian za majątek Spółki Przejmowanej 2, wspólnikom tej spółki zostanie wydana 

następująca liczba udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej: 

1) Rafałowi Pietruszyńskiemu, posiadającemu 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów, o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, zostanie wydanych 480 (czterysta 

osiemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o 

łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych); 

2) Beacie Wojciechowskiej, posiadającej 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów, o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, zostanie wydanych 480 (czterysta 

osiemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o 

łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych); 

3) Piotrowi Pietruszyńskiemu, posiadającemu 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, o wartości 

nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 

zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, zostanie 

wydanych 48 (czterdzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt 

złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) w 

kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 

zatem 20,8(3) do 1. 

W ocenie Zarządów Łączących się Spółek, ustalony stosunek wymiany udziałów Spółki 

Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej jest ekwiwalentny 

ekonomicznie.  

4.2.3. Struktura udziałowa Spółki Przejmującej w Dniu Połączenia 
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Zgodnie z powyższym, w Dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki 

Przejmowanej 2 zostaną wspólnikami Spółki Przejmującej i struktura udziałowa tej spółki będzie 

następująca: 

L.P. Imię i nazwisko 
Liczba 

udziałów 

Wartość 

nominalna 

jednego 

udziału (zł) 

Łączna wartość 

nominalna 

udziałów (zł) 

Udział (%)* 

1. Rafał Pietruszyński  480 50,00 24.000,00 47,525 

2. 
Beata 

Wojciechowska 
480 50,00 24.000,00 47,525 

3. Piotr Pietruszyński 50 50,00 2.500,00 4,95 

 

* w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku przy zastosowaniu powszechnych metod zaokrągleń do części setnych 

 

4.3. Dopłaty 

W związku z przyznaniem wspólnikom Spółek Przejmowanych udziałów w Spółce 

Przejmującej w sposób określony powyżej, dopłaty nie są przewidywane. 

 

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO 

UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

 

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uczestniczyć 

będą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).  

 

6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 

 

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych 

szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikowi oraz osobom szczególnie 

uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.  
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7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE 

INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU  

 

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla 

członków organów Łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w 

Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. 

 

8. ZAWIADOMIENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA 

 

Połączenie nie będzie aktualizować żadnych uprawnień i obowiązków, zarówno po stronie 

Łączących się Spółek, jak i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wynikających z ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 461).  

 

9. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI 

 

Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275).  

 

10. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA 

Stosownie do art. 500 § 21 KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do 

publicznej wiadomości na:  

− prowadzonej przez Spółkę Przejmującą stronie internetowej: www.bart.pl, 

− prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną 1 stronie internetowej: www.bart.info.pl, 

− prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną 2 stronie internetowej: www.labentz.com, 

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 

2, na których ma być podjęta uchwała w sprawie Połączenia, nieprzerwanie do dnia 

zakończenia tych zgromadzeń. 

 

http://www.bart.info.pl/
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne 

lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych 

postanowień. 

2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. 

3. Plan Połączenia został uzgodniony przez złożenie oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanymi podpisami elektronicznym, co 

zgodnie z art. 781 § 2 KC jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie 

pisemnej. 

 

12. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w 

sprawie Połączenia; 

2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w 

sprawie Połączenia; 

3) Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w 

sprawie Połączenia; 

4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 maja 

2022 roku; 

5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 maja 

2022 roku; 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 maja 2022 roku; 

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmowanej 1 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 maja 2022 roku; 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmowanej 2 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 maja 2022 roku. 
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PODPISY 

Zarząd Spółki Przejmującej 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236) 

 

 

 

_________________________ 

Piotr Pietruszyński 

Prezes Zarządu  

 

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000396535) 

 

 

 

_________________________ 

Piotr Pietruszyński 

Prezes Zarządu 

 

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 

LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000650636) 

 

 

 

_________________________ 

Kamil Pietruszyński 

Prezes Zarządu 

 



Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie 

Połączenia 

„UCHWAŁA NR […] 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE 

Z DNIA […]  

w sprawie połączenia spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką 

przejmującą ze spółką BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką LABENTZ Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi  

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Słupnie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako 

„KSH”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia, niniejszym uchwala co następuje: 

§ 1 

Na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na 

połączenie spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 

0000942236) – jako Spółką Przejmującą, ze spółką BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 0000396535) oraz spółką LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000650636) – jako Spółkami 

Przejmowanymi, które zostaje dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na 

Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych oraz rozwiązanie spółek 

przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.  

§ 2 

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan 

Połączenia spółek BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000396535), BART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236) oraz LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000650636), uzgodniony i podpisany w dniu 30 czerwca 

2022 roku przez zarządy łączących się spółek, który to Plan Połączenia został ogłoszony na 



stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, oraz ustala, że połączenie 

zostaje dokonane zgodnie z warunkami tego Planu Połączenia.  

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania 

wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki 

Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.   

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu połączenia w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 - Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie 

Połączenia 

„UCHWAŁA NR […] 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE 

Z DNIA […]  

w sprawie połączenia spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką 

przejmującą ze spółką BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką LABENTZ Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi  

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Słupnie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako 

„KSH”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia, niniejszym uchwala co następuje: 

§ 1 

Na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na 

połączenie spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 

0000942236) – jako Spółką Przejmującą, ze spółką BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 0000396535) oraz spółką LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000650636) – jako Spółkami 

Przejmowanymi, które zostaje dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na 

Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych oraz rozwiązanie spółek 

przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.  

§ 2 

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan 

Połączenia spółek BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000396535), BART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236) oraz LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000650636), uzgodniony i podpisany w dniu 30 czerwca 

2022 roku przez zarządy łączących się spółek, który to Plan Połączenia został ogłoszony na 



stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, oraz ustala, że połączenie 

zostaje dokonane zgodnie z warunkami tego Planu Połączenia.  

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej – 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236). W związku z faktem, że 

połączenie następuje w trybie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, tj. Spółka Przejmująca w dniu połączenia 

przyzna wspólnikom Spółek Przejmowanych udziały własne, które nabyła w wyniku połączenia, 

połączenie następuje bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez podwyższenia jej kapitału 

zakładowego. 

§ 4 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki 

Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.   

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu połączenia w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla Spółki Przejmującej”. 

 



Załącznik nr 3 - Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie 

Połączenia 

„UCHWAŁA NR […] 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE 

Z DNIA […]  

w sprawie połączenia spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką 

przejmującą ze spółką BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką LABENTZ Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi  

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LABENTZ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek 

handlowych (dalej jako „KSH”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia, niniejszym uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na 

połączenie spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 

0000942236) – jako Spółką Przejmującą, ze spółką BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (KRS: 0000396535) oraz spółką LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000650636) – jako Spółkami 

Przejmowanymi, które zostaje dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na 

Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych oraz rozwiązanie spółek 

przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.  

§ 2 

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan 

Połączenia spółek BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000396535), BART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236) oraz LABENTZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000650636), uzgodniony i podpisany w dniu 30 czerwca 

2022 roku przez zarządy łączących się spółek, który to Plan Połączenia został ogłoszony na 



stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, oraz ustala, że połączenie 

zostaje dokonane zgodnie z warunkami tego Planu Połączenia.  

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej – 

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000942236). W związku z faktem, że 

połączenie następuje w trybie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, tj. Spółka Przejmująca w dniu połączenia 

przyzna wspólnikom Spółek Przejmowanych udziały własne, które nabyła w wyniku połączenia, 

połączenie następuje bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez podwyższenia jej kapitału 

zakładowego. 

§ 4 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki 

Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.   

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu połączenia w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla Spółki Przejmującej”. 

 

 

 



Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1  

 

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 

– BART  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 

na dzień 31 maja 2022 roku 

 

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, KRS: 0000396535 (Spółka Przejmowana 1) zostało 

sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej 1 oraz spółki LABENTZ 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000650636 (Spółka 

Przejmowana 2), jako spółkami przejmowanymi, ze spółką BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, KRS: 0000942236 (Spółka Przejmująca), jako spółką 

przejmującą, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 

1 i Spółki Przejmowanej 2.  

Wartość majątku spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie 

ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na 

dzień 31 maja 2022 roku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).  

Mając na względzie powyższe, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd spółki BART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie (Spółka Przejmowana 1) 

oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 maja 2022 roku wynosi 

- 122.421,01 zł (słownie: minus sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 

1/100).  

 

 



Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2  

 

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 

– LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

na dzień 31 maja 2022 roku 

 

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki LABENTZ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000650636 (Spółka Przejmowana 2) zostało 

sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej 2 oraz spółki BART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, KRS: 0000396535 (Spółka 

Przejmowana 1), jako spółkami przejmowanymi, ze spółką BART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, KRS: 0000942236 (Spółka Przejmująca), jako spółką 

przejmującą, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 

1 i Spółki Przejmowanej 2.  

Wartość majątku spółki LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie,  KRS: 0000650636, ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających 

ze sporządzonego bilansu na dzień 31 maja 2022 roku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).  

Mając na względzie powyższe, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd spółki LABENTZ 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2) 

oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 maja 2022 roku wynosi 

10.014.859,49 zł (słownie: dziesięć milionów czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 

złotych 49/100).  

 



Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej  

 

OŚWIADCZENIE 

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej 

– BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Słupnie 

na dzień 31 maja 2022 roku 

 

Zarząd spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, KRS: 

0000942236 (Spółka Przejmująca), oświadcza że poniższa informacja o stanie księgowym Spółki 

Przejmującej, sporządzona została dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 roku, stosownie 

do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217). 

Stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 31 

maja 2022 roku, załączonym do niniejszego oświadczenia i stanowiącym jego integralną część.  

Mając na uwadze okoliczność, że rok obrotowy w którym uzgodniony został Plan Połączenia jest 

pierwszym rokiem obrotowym funkcjonowania Spółki Przejmującej w formie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (spółka ta powstała z przekształcenia spółki komandytowej w 

dniu 3 stycznia 2022 roku i nie sporządzała jeszcze rocznego sprawozdania finansowego), 

wartości wykazane w bilansie zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym 

układzie co bilans sporządzony na dzień zamknięcia ostatniego roku obrotowego przez spółkę 

komandytową (spółkę przekształcaną), tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku.    

Na dzień 31 maja 2022 roku bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów 

sumę 57.306.090,85 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta sześć tysięcy 

dziewięćdziesiąt złotych 85/100).  

 

 

Załącznik:  

− bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2022 roku. 











Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmowanej 1 

 

OŚWIADCZENIE 

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 

– BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Słupnie 

na dzień 31 maja 2022 roku 

 

Zarząd spółki BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie, KRS: 

0000396535 (Spółka Przejmowana 1), oświadcza że poniższa informacja o stanie księgowym 

Spółki Przejmowanej 1, sporządzona została dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 roku, 

stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 

3 KSH, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

217). 

Stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 

31 maja 2022 roku, załączonym do niniejszego oświadczenia i stanowiącym jego integralną 

część.  

Wartości wykazane w bilansie zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym 

samym układzie co bilans sporządzony na dzień zamknięcia ostatniego roku obrotowego, tj. na 

dzień 31 grudnia 2021 roku.    

Na dzień 31 maja 2022 roku bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i 

pasywów sumę 214.394,17 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 

cztery złote 17/100).  

 

 

 

Załącznik:  

− bilans Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 maja 2022 roku. 











Załącznik nr 8 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmowanej  2 

 

OŚWIADCZENIE 

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 

– LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

na dzień 31 maja 2022 roku 

 

Zarząd spółki LABENTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 

0000650636 (Spółka Przejmowana 2), oświadcza że poniższa informacja o stanie księgowym 

Spółki Przejmowanej 2, sporządzona została dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 roku, 

stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 

3 KSH, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

217). 

Stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 

31 maja 2022 roku, załączonym do niniejszego oświadczenia i stanowiącym jego integralną 

część.  

Wartości wykazane w bilansie zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym 

samym układzie co bilans sporządzony na dzień zamknięcia ostatniego roku obrotowego, tj. na 

dzień 31 grudnia 2021 roku.    

Na dzień 31 maja 2022 roku bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i 

pasywów sumę 10.017.442,49 zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy czterysta 

czterdzieści dwa złote 49/100).  

 

 

 

Załącznik:  

− bilans Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 maja 2022 roku. 










		2022-06-30T08:56:16+0200
	KAMIL PIETRUSZYŃSKI


		2022-06-30T09:03:55+0200
	PIOTR PIETRUSZYŃSKI


		2022-06-30T09:04:31+0200
	PIOTR PIETRUSZYŃSKI




