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Uchwała nr 1/2015 

z dnia [ ● ] 2015 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SAPA BUILDING SYSTEMS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 

w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką SAPA BUILDING SYSTEM POLAND spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. 

§ 1  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia 

oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką SAPA BUILDING SYSTEM 

POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. 

Granicznej 60, 93-428 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy - KRS  pod numerem KRS 0000085056, NIP 894-113-70-20, o 

kapitale zakładowym 26.074.750,00 zł („Spółka Przejmowana”). 

niniejszym postanawia o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze Spółką 

Przejmowaną. 

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu 

spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na 

Spółkę. 

§ 2  

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na 

podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki 

ze Spółką Przejmowaną, przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 12 września 

2015 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek w dniu [ ● ]  („Plan 

Połączenia”). 

§ 3   

W związku z tym, iż Spółka posiada 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, 

zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. 

§ 4  
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W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści 

członkom organów łączących się spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym 

w łączeniu. 

§ 5  

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia 

do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 

§ 6  

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i 

prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. 

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


