PLAN POŁĄCZENIA
sporządzony i uzgodniony dnia 2.11.2018 r. przez zarządy spółek:
a)

COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku,

b)

MANUFAKTURA GOPLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

1.

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Opatówku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000269526 (dalej „Spółka Przejmująca”).

Spółką przejmowaną jest MANUFAKTURA GOPLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kaliszu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000343379 (dalej „Spółka Przejmowana”).

2.

Sposób połączenia

Niniejszy plan połączenia został sporządzony przy założeniu, że do dnia podjęcia uchwał w przedmiocie
połączenia Spółka Przejmująca, w drodze umowy sprzedaży, nabędzie od jedynego wspólnika Spółki
Przejmowanej - Łukasza Kolańskiego, 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej tj. 100
udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości
10.000,00 zł. W związku z powyższym na dzień podjęcia uchwał w przedmiocie połączenia, Spółka Przejmująca
będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca na dzień podjęcia uchwał w przedmiocie połączenia będzie jedynym
wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH wymianie na udziały w Spółce Przejmującej nie
będą podlegały udziały, które Spółka Przejmująca będzie posiadać w Spółce Przejmowanej, a co za tym idzie
połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art.
515 § 1 KSH.

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 6 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
a) stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej;
b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
c) dzień, od którego udziały, o których mowa w lit. b) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej.
3.

Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych oraz osobom
szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych
ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
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4.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób
uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących
się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.
5.

Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje
konieczności dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej.
6.

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa
UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczyć będzie przedsiębiorców
należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd COLIAN Sp. z o.o.:

Zarząd MANUFAKTURA GOPLANA Sp. z o.o.:

Jan Kolański – Prezes Zarządu

Łukasz Kolański – Prezes Zarządu

Marcin Szuława – Członek Zarządu

Jarosław Taberski – Członek Zarządu

Krzysztof Koszela – Członek Zarządu
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