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W dniu 6 listopada 2015 r. w Rzeszowie Zarządy Spółek: 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „ELMAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, wpisanej do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113958, której akta rejestrowe przechowywane 

są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 115.200,00 złotych, NIP: 8130336808, 

REGON: 690216613, reprezentowana przez: 

Pana Jana Kalisza – Prezesa Zarządu  

Pana Rafała Kalisza – Wiceprezesa Zarządu 

Panią Marię Kalisz – Członka Zarządu 

Pana Bogusława Balickiego – Członka Zarządu 

oraz 

Fibrain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: 

ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000286619, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale 

zakładowym w kwocie 60.000,00 złotych, NIP: 5170231184, REGON: 180250421, 

reprezentowana przez: 

Pana Bartłomieja Kalisza – Prezesa Zarządu 

Panią Marię Kalisz – Członka Zarządu 

Pana Rafała Kalisza – Członka Zarządu 

– działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z 

późn. zm.), uzgodniły plan połączenia o następującej treści: 

I. DEFINICJE 

DZIEŃ POŁĄCZENIA 

Dzień wpisu połączenia do KRS przez sąd rejestrowy 

właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej 

w rozumieniu art. 493 § 2 KSH; 

KRS 
Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 

1030, z późn. zm.); 

FIBRAIN lub SPÓŁKA Fibrain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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PRZEJMOWANA z siedzibą w Rzeszowie; 

ELMAT lub SPÓŁKA 
PRZEJMUJĄCA 

Przedsiębiorstwo Handlowe „ELMAT” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Rzeszowie; 

PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia; 

SPÓŁKI Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca łącznie; 

UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE 

154 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery) nowe udziały 

zwykłe, ustanowione w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 

nominalnej 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) 

każdy, które zostaną wydane Uprawnionym 

Wspólnikom, zgodnie z przyjętym parytetem wymiany 

udziałów opisanym w pkt IV Planu Połączenia.  

UPRAWNIENI WSPÓLNICY   
następujący wspólnicy Spółki Przejmowanej: 

Bartłomiej Kalisz, Maria Kalisz oraz Rafał Kalisz  

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 

1. Spółka Przejmująca 

Przedsiębiorstwo Handlowe „ELMAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113958, której akta rejestrowe przechowywane 

są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 115.200,00 złotych, NIP: 8130336808, 

REGON: 690216613. 

2. Spółka Przejmowana 

Fibrain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: 

ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000286619, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale 

zakładowym w kwocie 60.000,00 złotych, NIP: 5170231184, REGON: 180250421. 

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

1. Sposób łączenia 

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku FIBRAIN na ELMAT w zamian za Udziały Połączeniowe (połączenie przez 

przejęcie). 
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2. Podstawy prawne połączenia 

Podstawę połączenia stanowić będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i § 4 KSH, 

zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników FIBRAIN oraz Zgromadzenia Wspólników 

ELMAT, zawierające zgodę wspólników obu Spółek na dokonanie Połączenia oraz na 

przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki ELMAT. 

Do przeprowadzenia połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów 

administracji, w szczególności zamiar dokonania połączenia nie podlega obowiązkowi 

zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), w związku z faktem, iż w ostatnim roku obrotowym, 

jak również w roku obrotowym 2015: 

a) roczny łączny światowy obrót Spółek wraz z podmiotami z grupy kapitałowej nie 

przekracza równowartości 1.000.000.000,00 euro oraz 

b) roczny łączny obrót Spółek wraz z podmiotami z grupy kapitałowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza równowartości 50.000.000,00 euro. 

Niezależnie od powyższego, Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do jednej 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. 

zm.) i również z tej przyczyny do przeprowadzenia połączenia nie jest konieczne dokonanie 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów.  

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego ELMAT 

o kwotę 9.240,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych), tj. do kwoty 

124.440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych), 

poprzez utworzenie Udziałów Połączeniowych. 

4. Skutki połączenia 

W wyniku połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią 

art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki 

Przejmowanej. 

W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 KSH, bez 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. 

5. Uproszczona procedura połączenia 

Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników Spółek zgodnie z art. 503
1
 § 1 

pkt 1 i 2 KSH, Zarządy obu Spółek odstąpiły od sporządzania pisemnego sprawozdania 

uzasadniającego połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 KSH oraz wzajemnego informowania 

się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów 

i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem 

powzięcia uchwały o połączeniu. 
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Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników obu Spółek w oparciu 

o art. 503
1
 § 1 pkt 3 KSH nie jest również wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu 

przez biegłego i sporządzenie przez biegłego opinii w trybie art. 502 KSH. 

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W FIBRAIN NA UDZIAŁY 
W ELMAT I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 

1. Parytet wymiany udziałów w FIBRAIN na udziały  
w ELMAT 

Stosunek wymiany udziałów w FIBRAIN na Udziały Połączeniowe wyniesie 0,32266 : 1 

(słownie: 0,32266 do jednego) co oznacza, iż każdy z Uprawnionych Wspólników otrzyma 

0,32266 udziału w ELMAT za każdy z posiadanych przez siebie udziałów w FIBRAIN. 

ELMAT – jako wspólnik FIBRAIN posiadający 120 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) – nie otrzyma w związku z połączeniem 

żadnych udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 514 § 1 KSH. 

2. Metody zastosowane do określenia parytetu wymiany udziałów 

Wycena FIBRAIN została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową tej Spółki na dzień 

1 października 2015 r. wynoszącą 4.470.152,69 zł (słownie: cztery miliony czterysta 

siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 69/100). Po podzieleniu tej wartości przez 

całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj. 600 (słownie: sześćset) udziałów, wartość 

księgową jednego udziału w FIBRAIN ustalono na: 7.450,25 zł (słownie: siedem tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt złotych i 25/100). 

Wycena ELMAT została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową tej Spółki na dzień 

1 października 2015 r. wynoszącą 44.332.937,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony 

trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych). Po podzieleniu tej 

wartości przez całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj. 1.920 (słownie: tysiąc dziewięćset 

dwadzieścia) udziałów, wartość księgową jednego udziału w ELMAT ustalono na 23.090,07 

zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 7/100). 

Podstawą obliczenia parytetu wymiany udziałów w FIBRAIN na Udziały Połączeniowe było 

porównanie wartości księgowej 1 udziału w FIBRAIN przypadającej na wartość księgową 1 

udziału w ELMAT tj. 7.450,25 : 23.090,07, co po zaokrągleniu do jednej dziesięciotysięcznej 

części daje parytet wymiany = 0,32266 : 1. 

3. Wysokość ewentualnych dopłat 

W związku z przyjętymi zasadami przyznawania Udziałów Połączeniowych, opisanymi 

w pkt V ppkt 4 niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z którymi liczba Udziałów 

Połączeniowych przyznawanych poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej podlegać 

będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, wspólnicy Spółki Przejmowanej 

nie będą uprawnieni do otrzymania dopłat w gotówce w oparciu o art. 492 § 2 KSH. 
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V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW 
W ELMAT WSPÓLNIKÓM FIBRAIN 

1. Kapitał zakładowy ELMAT 

Kapitał zakładowy ELMAT wynosi 115.200,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście 

złotych) i dzieli się na 1.920 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia) udziałów 

o wartości nominalnej 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) każdy. 

2. Kapitał zakładowy FIBRAIN 

Kapitał zakładowy FIBRAIN wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

i dzieli się na 600 (słownie: sześćset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto 

złotych) każdy. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego ELMAT 

W celu realizacji połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony 

o kwotę 9.240,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych), tj. do kwoty 

124.440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych), 

poprzez utworzenie Udziałów Połączeniowych. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie umowa spółki ELMAT. 

4. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych  

Udziały Połączeniowe zostaną wydane Uprawnionym Wspólnikom w stosunku wymiany 

0,32266 : 1 określonym w pkt IV niniejszego Planu Połączenia i będą przysługiwały 

Uprawnionym Wspólnikom Spółki Przejmowanej od Dnia Połączenia. Liczbę Udziałów 

Połączeniowych, które otrzyma każdy z Uprawnionych Wspólników ustala się przez 

przemnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów w Spółce Przejmowanej przez parytet 

wymiany opisany w pkt IV niniejszego Planu Połączenia i zaokrąglenie otrzymanego w ten 

sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej 

liczby całkowitej. 

Stosownie do art. 514 § 1 KSH udziały w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane 

ELMAT z uwagi na to, że wiązałoby się to z objęciem przez tę spółkę udziałów własnych.  

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W ELMAT 

(UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) UPRAWNIAJĄ DO 
UCZESTNICTWA W ZYSKU ELMAT 

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej 

począwszy od Dnia Połączenia tj. do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie 

uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia. 
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VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ ELMAT WSPÓLNIKOM ORAZ 

OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE 
PRZEJMOWANEJ 

Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną 

przyznane żadne szczególne prawa w Spółce Przejmującej. 

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW 
SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W 
POŁĄCZENIU 

Członkom organów Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie 

zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w Spółce Przejmującej. 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA 

i. Załącznik nr 1 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

ELMAT w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę 

umowy spółki ELMAT oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ELMAT 

i zmiany umowy spółki ELMAT; 

ii. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

FIBRAIN w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz wyrażenia 

zgody na zmianę umowy spółki ELMAT; 

iii. Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy spółki ELMAT; 

iv. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki 

FIBRAIN, jako Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2015 r.; 

v. Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki 

FIBRAIN, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 października 2015 r., przy 

wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 

roczny; 

vi. Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki 

ELMAT, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 października 2015 r., przy 

wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 

roczny. 

Zarząd Przedsiębiorstwo Handlowe „ELMAT” sp. z o.o: 

 

  

Jan Kalisz  
Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Rafał Kalisz  
Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

  

Maria Kalisz  
Członek Zarządu 

 

 

 

 

Bogusław Balicki 
Członek Zarządu 
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 Zarząd Fibrain sp. z o.o.: 

 

  

Bartłomiej Kalisz  

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Rafał Kalisz  
Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

  

Maria Kalisz  
Członek Zarządu 

 

 

 

 

  

 

 

  


