
PLAN POŁĄCZENIA 

 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

Spółek WIKANA PROJECT Sp. z o.o. z/s w Lublinie („Spółka Przejmująca”),  

z WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka 

komandytowa z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 1”), 

WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka 

komandytowa  z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 2”), 

i WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA Spółka komandytowa  

z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 3”), 

i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa  

z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 4”), 

 

 
Wprowadzenie. 
 

1. W związku z zamiarem połączenia spółek WIKANA PROJECT Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ze spółką WIKANA PROPERTY Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie 
(dalej też: „WIKANA ROSA”) i WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (dalej też: 
„WIKANA MAGNOLIA”) i WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ALFA Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (dalej też: „WIKANA ALFA”)  (łącznie 
zwanych dalej „Spółkami”) i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (dalej też: 
„WIKANA ACER”), Spółki, na podstawie art. 517 i 518 Kodeksu spółek handlowych 
(zwanego dalej „k.s.h.”) sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem 
Połączenia). 

2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej  2 i 
Spółki Przejmowanej 3 i Spółki Przejmowanej 4, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 
k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki 
Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz  Spółki Przejmowanej 4  na Spółkę 
Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, 
które obejmą wspólnicy Spółek Przejmowanych na zasadach opisanych w Planie 
Połączenia. 

3. Plan Połączenia zakłada połącznie spółek w trybie wskazanym w art. 520 § 2 k.s.h., tj. 
bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i 
rzetelności, wobec faktu, że nie zażądał tego żaden ze wspólników czterech łączących 
się spółek.  

4. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd łączącej się spółki 
kapitałowej i wspólników prowadzących sprawy łączących się spółek osobowych 
Spółek Przejmowanych, na zasadzie art. 517 § 1 k.s.h.  



5. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej 
oraz obniżenia kosztów funkcjonowania spółki w stosunku do kosztów funkcjonowania 
jako odrębnych osób prawnych. 
 

I. Warunki połączenia. 
 
1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu. 
 
Spółka Przejmująca: 
 
WIKANA PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000321553, NIP: 712-315-18-81, 
REGON: 060438681, o kapitale: 105.000,00 zł, który dzieli się 210 udziałów po 500,00 zł każdy. 
Spółka ta dalej oznaczona jest w Planie Przekształcenia jako WIKANA PROJECT Sp. z o.o. 
 
 
Spółka Przejmowana 1: 
 
WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa z 
siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000613116, 
NIP: 712-328-21-75, REGON: 061620420. Spółka ta dalej oznaczona jest w Planie 
Przekształcenia jako WIKANA ROSA  
 
Spółka Przejmowana 2: 
 
WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka 
komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 
0000617150, NIP: 712-328-22-58, REGON: 0616620086. Spółka ta dalej oznaczona jest w 
Planie Przekształcenia jako WIKANA MAGNOLIA  
 
Spółka Przejmowana 3: 
 
WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA Spółka komandytowa z 
siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000604809, 
NIP: 712-328-21-69, REGON: 061620525. Spółka ta dalej oznaczona jest w Planie 
Przekształcenia jako WIKANA ALFA  
 
 
Spółka Przejmowana 4: 



 
WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa z 
siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000617969, 
NIP: 712-328-23-53, REGON: 061620577 Spółka ta dalej oznaczona jest w Planie 
Przekształcenia jako WIKANA ACER.  
 
 
Jedynym komandytariuszem Spółek Przejmowanych, tj. WIKANA ROSA, WIKANA MAGNOLIA, 

WIKANA ALFA i WIKANA ACER, jest WIKANA Spółka Akcyjna wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000144421, posiadająca numer NIP: 691-001-93-82 oraz numer REGON: 3902848020, o 

kapitale zakładowym w wysokości 40 029 594,00 zł wpłaconym w całości.  

Komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1, tj. spółki WIKANA ROSA jest spółka WIKANA 

PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000442834.  

Komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, tj. spółek: WIKANA 

MAGNOLIA, WIKANA ALFA, jest spółka WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000534821. 

Komplementariuszem Spółki Przejmowanej 4 tj. spółek: WIKANA ACER jest spółka WIKANA 

FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000621075. 

 
2. Sposób łączenia Spółek. 
 
2.1. Podstawa prawna połączenia, dzień połączenia. 
 
Połączenie spółki WIKANA PROJECT Sp. z o.o. oraz spółek: WIKANA PROPERTY Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa, WIKANA MERITUM Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka komandytowa,  WIKANA MERITUM 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA Spółka komandytowa i WIKANA FORTEM 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa nastąpi w trybie art. 492 
§ 1 pkt. 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki WIKANA ROSA, jako Spółki 



Przejmowanej 1, WIKANA MAGNOLIA, jako Spółki Przejmowanej 2 , WIKANA ALFA, jako Spółki 
Przejmowanej 3 oraz WIKANA ACER, jako Spółki Przejmowanej 4, na spółkę WIKANA PROJECT 
Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego 
spółki WIKANA PROJECT Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów, które wydane 
zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej 1,  Spółki Przejmowanej 2,  Spółki Przejmowanej 3 i 
Spółki Przejmowanej 4. 
 
Łączenie Spółek przeprowadzone zostanie z zastosowaniem art. 517 i nast. k.s.h., jako łączenie 

z udziałem spółek osobowych. 

 

Poza podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie planuje się dalszych zmian 

w umowie tej Spółki.  

 

Podstawę połączenia stanowić będzie Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 518 k.s.h 

który został uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami, z tymże wobec faktu, że żaden ze 

wspólników łączących się spółek nie złożył pisemnego wniosku w przedmiocie poddania planu 

połączenia badaniu biegłego, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego 

rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.  

 
2.2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek. 
 
Zgodnie z art. 522 § 1 i § 5 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółek 

Przejmowanych obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz 

zgodę na treść proponowanych zmian do umowy Spółki Przejmującej, wynikających z 

połączenia trzech spółek.  

 
Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki WIKANA PROJECT Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów wynikających z 
niniejszego połączenia. 
 
Projekty uchwały, o których mowa powyżej, stanowią odpowiednio: Załącznik nr 1 do Planu 
Połączenia oraz Załącznik nr 3 do Planu Połączenia,  Załącznik nr 4 do Planu Połączenia,  
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia oraz Załącznik nr 6 do Planu Połączenia. 
 
 
2.3.  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.  
 
Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy spółki WIKANA PROJECT Sp. z o.o. zostanie 

podwyższony o kwotę 6.394.000,00 złotych (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące złotych) w drodze ustanowienia 12.788 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset 

osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki WIKANA PROJECT Sp. z 

o.o. o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. 



 
Projekty uchwały, o zmianie umowy Spółki Przejmującej w związku z podwyższeniem kapitału  
WIKANA PROJECT Sp. z o.o.  o kwotę 6.394.000,00 zł, stanowi Załącznik nr 2 do Planu 
Połączenia.  
 
II. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się 
spółek osobowych  
 
1. Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zasad: 

Podstawą ustalenia wartości łączących się spółek na potrzeby niniejszego połączenia jest 

wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w informacji o wartości majątku oraz w 

oświadczeniach o stanie księgowym obu łączących się spółek sporządzonych na dzień 

1.03.2018 r., które stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia. Dla potrzeb ustalenia 

wartości udziałów Spółki Przejmującej oraz udziału wspólników w majątkach łączących się 

spółek, przyjęto zatem metodę wyceny aktywów netto.  

Wybranie wskazanej metody jest adekwatne z następujących względów: 

• bilanse spółek, stanowiące podstawę oświadczeń spółek o stanie księgowym oraz do 

ustalenia wartości majątku spółek łączących się, właściwie oddają stan przedsiębiorstw 

podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,  

• bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod,  

• pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych 

zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.  

Ponadto, dla ustalenia wartości udziału kapitałowego komplementariuszy każdej Spółki 

Przejmowanej przyjęto następujące założenia:  

• zgodnie z art. 103 § 1 ksh w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki 

komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba, że ustawa 

stanowi inaczej. 

• art. 50 § 1 ksh stanowi, że udział kapitałowy wspólnika stanowi wartość rzeczywiście 

wniesionego wkładu, 

• wielkość wniesionego wkładu zgodnie z umowami Spółek Przejmowanych.  

Ustalono, że wartość aktywów netto spółek łączących się na dzień 1.03.2018 r. wynosi łącznie 

10.710.100,38 zł, zgodnie z danymi: 

LP SPÓŁKA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 

1 WIKANA PROJECT 4.315.609,84 zł 

2 WIKANA ROSA (-) 675.416,82 zł 

3 WIKANA MAGNOLIA 6.018.330,77 zł 

4 WIKANA ALFA 1.527.420,04 zł 

5 WIKANA ACER  (-)  475 843,45     

 



Stąd ustalono, że wartość Spółki Przejmującej w skutek połączenia zwiększy się o kwotę  

6.394.490,54 zł, co odpowiada 12.788 udziałom (stosując zasadę zaokrąglania do pełnych 

złotych) o wartości 500,00 zł każdy (taka jest wartość nominalna Spółki Przejmującej). Stąd dla 

wspólników Spółek Przejmowanych wydane zostanie 12.788 udziałów i o taką liczbę udziałów 

podwyższy się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.     

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej zwiększy się według wyliczenia 12.788 * 500 zł =  

6.394.000,00 zł.  

Udziały w podwyższonym kapitale  wydane będą wspólnikom łączących się Spółek według 

zasady: 

1. w stosunku do wspólników WIKANA ROSA, której wartość aktywów netto, przy 

zastosowaniu metody księgowej, jest ujemna, zastosowano parytet wymiany umowny 

polegający na wydaniu po 1 udziale w  Spółce Przejmującej dla wspólników to jest 1 

udział dla WIKANA Spółka Akcyjna i 1 udział dla Wikana Property spółka z o.o.   

2. w stosunku do wspólników WIKANA ACER, której wartość aktywów netto, przy 

zastosowaniu metody księgowej, jest ujemna, zastosowano parytet wymiany umowny 

polegający na wydaniu po 1 udziale  w  Spółce Przejmującej dla wspólników to jest 1 

udział dla WIKANA Spółka Akcyjna i 1 udział dla Wikana FORTEM spółka z o.o.   

Do dalszych więc wyliczeń udziałów przyjęto wartość 12.784 udziałów.    

3. w stosunku do wspólników WIKANA MAGNOLIA, ustalono, że udział majątku tej   Spółki  

w sumie  aktywów Spółki WIKANA MAGNOLIA i WIKANA ALFA  wynosi: 79,76 %, stąd 

też z 12.784 udziałów dla wspólników tej spółki wydane będzie 10.196 udziały w  

Spółce Przejmującej po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5.098.000,00 zł, w 

tym, stosując proporcję przydziału działów, jaką wspólnicy mają ze względu na 

wniesione wkłady:  

a) dla wspólnika komplementariusza WIKANA MAGNOLIA, tj. dla WIKANA MERITUM 

Sp. z o.o., który wniósł wkład w wysokości 500 zł, wydane zostaną w podwyższonym 

kapitale w  Spółce Przejmującej udziały w liczbie 926 o wartości nominalnej 500,00 zł 

o łącznej wartości 463.000,00 zł 

b) dla wspólnika komplementariusza WIKANA MAGNOLIA, tj. dla WIKANA S.A., która 

wniósł wkład w wysokości 5.000 zł, wydane zostaną w podwyższonym kapitale w  

Spółce Przejmującej udziały w liczbie 9270 o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej 

wartości 4.635.000,00 zł 

4. w stosunku do wspólników WIKANA ALFA, ustalono, że udział majątku tej   Spółki  w 

sumie  aktywów Spółki WIKANA MAGNOLIA i WIKANA ALFA  wynosi: 20,24 %, stąd też 

z 12.786 udziałów  dla wspólników tej spółki wydane będzie 2.588 udziały  w  Spółce 

Przejmującej po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 1.294.000,00  zł, w tym: 



a) dla wspólnika komplementariusza WIKANA ALFA, tj. dla WIKANA MERITUM Sp. z 

o.o., który wniósł wkład w wysokości 500 zł, wydane zostaną w podwyższonym kapitale 

w  Spółce Przejmującej udziały w liczbie 235 o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej 

wartości 117.500,00 zł 

b) dla wspólnika komplementariusza WIKANA ALFA, tj. dla WIKANA S.A., która wniósł 

wkład w wysokości 5.000 zł, wydane zostaną w podwyższonym kapitale w  Spółce 

Przejmującej udziały w liczbie 2353 o wartości nominalnej 500,00 zł o łącznej wartości 

1.176.500,00 zł 

 
2. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej 1  i w Spółce Przejmującej 
2 oraz w Spółce Przejmującej 3 i Spółce Przejmującej 4. 
 
Zarząd komplementariuszy Spółek Przejmowanych, stosownie do zasad reprezentacji każdej 

ze Spółek oraz Zarząd Spółki Przejmującej przyjęły umowny parytet wymiany, w wyniku czego 

wspólnikom Spółki Przejmowanej, której wartość zgodnie z przedstawionym powyżej 

sposobem wyliczenia jest dodatnia, tj. w spółce WIKANA MAGNOLIA, WIKANA ALFA przyznane 

zostaną udziały w Spółce Przejmującej według parytetu opartego na obliczeniu wartości 

księgowej  o jaką wzrośnie majątek Spółki Przejmującej, z zastosowaniem  proporcji, zaś w 

Spółkach Przejmowanych, których wartość zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem 

wyliczenia jest ujemna, to jest w WIKANA ACER i WIKANA ROSA zostaną przyznane udziały 

według parytetu umownego.  

Wspólnicy  Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w Spółce Przejmującej w wyniku 
połączenia z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.  
 
3. Sukcesja generalna. 
 
W wyniku połączenia Spółek, WIKANA PROJECT Sp. z o.o. – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. 
– wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki WIKANA ROSA, WIKANA 
MAGNOLIA, WIKANA ALFA i WIKANA ACER.  
 
Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikiem Spółki Przejmującej. 
 
 
 
4. Dzień połączenia. 
 
W wyniku połączenia Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 
i Spółka Przejmowana 4 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie 
nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki 
Przejmującej (zwany dalej „Dniem Połączenia”). Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., 
wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki 
Przejmowanej 3 i Spółki Przejmowanej 4 z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 



 
5. Wysokość ewentualnych dopłat. 
 
Wspólnikom spółki WIKANA ROSA nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa 
w art. 492 § 2 k.s.h. 
Uwzględniając powyższe, także wspólnicy spółki WIKANA ROSA nie są zobowiązani do 
wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h. 
 
Wspólnikom spółki WIKANA MAGNOLIA nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których 
mowa w art. 492 § 2 k.s.h. 
Uwzględniając powyższe, także wspólnicy spółki WIKANA MAGNOLIA nie są zobowiązani do 
wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h. 
 
Wspólnikom spółki WIKANA ALFA nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa 
w art. 492 § 2 k.s.h. 
Uwzględniając powyższe, także wspólnicy spółki WIKANA ALFA nie są zobowiązani do 
wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h. 
 
Wspólnikom spółki WIKANA ACER nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa 
w art. 492 § 2 k.s.h. 
Uwzględniając powyższe, także wspólnicy spółki WIKANA ACER nie są zobowiązani do 
wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h. 
 
 
III. Dzień, od którego udziały z  połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej. 
 
Udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniać  będą do udziału w zysku od  
wypłaty zysku za rok 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r.  
 
 
IV. Szczególne korzyści przyznane wspólnikom łączących się Spółek lub innym osobom 
uczestniczącym w połączeniu. 
  
W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków 
organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 518 
§ 1 pkt. 4 k.s.h. 
 
V. Zawiadomienia. 
 
1. Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i zarząd spółek będących wspólnikami prowadzącymi 
sprawy łączących się spółek osobowych, dwukrotnie zawiadomią wspólników, którzy nie 
prowadzą spraw Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 521 k.s.h. W 
zawiadomieniach Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i zarząd spółek będących wspólnikami 
prowadzącymi sprawy łączących się spółek osobowych, oznaczą miejsce i termin, w którym 
wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z treścią 
art. 505 k.s.h. 



2. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, 
których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub 
innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w 
sposób tam określony. 
3. Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączących się spółek 
osobowych, zgłoszą do Sądu Rejestrowego, właściwego dla każdej z nich, połączenie spółek w 
celu wpisania do rejestru, stosownie do art. 523 § 1 k.s.h.  
 
VI. Załączniki. 
 
Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące 
załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej to jest 
WIKANA  PROJECT Spółka z o.o.  dotyczącej połączenia Spółek, 
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej to jest 
WIKANA  PROJECT Spółka z o.o.  dotyczącej zmiany umowy spółki, 
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 to jest 
WIKANA ROSA dotyczącej połączenia Spółek,  
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 to jest 
WIKANA MAGNOLIA dotyczącej połączenia Spółek,  
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 3 to jest 
WIKANA ALFA dotyczącej połączenia Spółek,  
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 4 to jest 
WIKANA ACER dotyczącej połączenia Spółek,  
Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, to jest WIKANA ROSA na 
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, 
tj. na dzień 1 marca 2018 r.,  
Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, to jest WIKANA 
MAGNOLIA, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie 
Planu Polaczenia, tj. na dzień 1 marca 2018 r.,  
Załącznik nr 9 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3, to jest WIKANA ALFA, na 
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Polaczenia, 
tj. na dzień 1 marca 2018 r.,  
Załącznik nr 10 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4, to jest WIKANA ACER, na 
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Polaczenia, 
tj. na dzień 1 marca 2018 r.,  
 
Załącznik nr 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej 
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych 
metod jak ostatni bilans roczny, 
Załącznik nr 12 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Przejmowanej 1, 
to jest WIKANA ROSA sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 r. przy 
wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny, 
Załącznik nr 13 –oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki 
Przejmowanej 2 to jest WIKANA MAGNOLIA sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 
marca 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny. 



Załącznik nr 14 –oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki 
Przejmowanej 3 to jest WIKANA ALFA sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 
2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny. 
Załącznik nr 15 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki 
Przejmowanej 4 to jest WIKANA ACER sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 
2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny. 
 
 
XI. Oświadczenia. 
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki 
Przejmującej oraz komplementariuszy Spółek Przejmowanych w dniu 30 kwietnia 2018 r.  
 
 
 
NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY   
 
W imieniu Zarządu Spółki Przejmującej: 

           

___________________                                       __________________ 

Agnieszka Maliszewka                                           Paweł Chołota 

Prezes Zarządu                                                      Wiceprezes Zarządu  

W imieniu komplementariusza Spółki Przejmowanej 1: 

___________________                                       __________________ 

Agnieszka Maliszewka                                           Paweł Chołota 

Wiceprezes Zarządu                                               Członek Zarządu  

 
 
W imieniu komplementariusza Spółki Przejmowanej 2:          

 

___________________                                       __________________ 

Agnieszka Maliszewka                                           Paweł Chołota 

Wiceprezes Zarządu                                               Członek Zarządu  

 

 

W imieniu komplementariusza Spółki Przejmowanej 3: 

 

___________________                                       __________________ 



Agnieszka Maliszewka                                           Paweł Chołota 

Wiceprezes Zarządu                                               Członek Zarządu  

 

 

W imieniu komplementariusza Spółki Przejmowanej 4: 

 

___________________                                       __________________ 

Agnieszka Maliszewka                                           Paweł Chołota 

Wiceprezes Zarządu                                               Członek Zarządu 

 


