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Porozumienie 
zawarte w dniu 31 października 2008 r. w Lublinie  

o przyjęciu Planu Połączenia  
Spółek MASTERS Spółka Akcyjna i WIKANA Spółka Akcyjna 

 
Stosownie do art. 500 § 2 ksh Zarządy Spółek: 

 

MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Fabryczna 

1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłacony, posiadająca 

nr  NIP 691-00-19-382, zwana dalej spółką przejmującą, reprezentowana przez: 

 

• Piotra Kwaśniewskiego – Prezesa Zarządu,  

 

oraz  

 

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10.351.911,00 zł, w całości opłacony, posiadająca 

nr NIP 922-27-54-862, zwana dalej spółką przejmowaną, reprezentowana przez: 

 

• Sylwestra Bogackiego – Prezesa Zarządu, 

  

z uwagi na podjęcie przez Zarządy obu Spółek w dniu 31 października 2008 r. decyzji 

w przedmiocie połączenia Spółki MASTERS S.A. i Spółki WIKANA S.A. oraz mając na 

uwadze wspólny cel wyrażający się zbudowaniem silnego podmiotu na rynku deweloperskim 

gwarantującym akcjonariuszom obu spółek maksymalne wykorzystanie zbudowanego w ten 

sposób potencjału kapitałowego,  

 

 

§ 1.  uzgadniają przygotowany, na podstawie art. 498 i art. 499 ksh, plan 

połączenia o treści: 
 

 
PLAN POŁACZENIA SPÓŁEK 

 

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. 
 
1. MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Fabryczna 1. 

Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm). Spółka 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10215855,00 zł, w całości opłacony, dzielącym się 
na 510792750 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 0,02 zł, akcje zwykłe, na okaziciela,  

wyemitowane w pięciu emisjach oznaczonych serią A,B,C,D,E. Spółka posiada numer NIP 

691-00-19-382 i reprezentowana jest przez: Piotra Kwaśniewskiego  – Prezesa Zarządu. 

MASTERS S.A. jest spółką przejmującą.  
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2. WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-703 Lublin, ul.  Cisowa 11. Spółka 

akcyjna. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10351911,00 zł, w całości opłacony, 

dzielącym się na 10351911 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 zł, akcje zwykłe, na 

okaziciela, wyemitowane w jednej emisji oznaczonej serią A.  Spółka posiada numer NIP 

922-27-54-862 i reprezentowana jest przez: Sylwestra Bogackiego – Prezesa Zarządu. 

WIKANA S.A. jest spółką przejmowaną. 
 

II. Sposób łączenia się Spółek. 
 

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez 

przeniesienie całego majątku WIKANA S.A. na MASTERS S.A. za akcje, które MASTERS 

S.A.  wyda akcjonariuszom WIKANA S.A.  

Na zasadach objętych regulacjami art. 506 § 1 i § 2 ksh podstawę połączenia stanowić będą 
zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. oraz Walnego Zgromadzenia 

WIKANA S.A., zawierające zgodę akcjonariuszy obu spółek, na połączenie oraz zmianę 
statutu spółki MASTERS S.A. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego (Dzień Połączenia).  

Z dniem połączenia spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki spółki 

przejmowanej. 

 

III. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej 
 i wysokość ewentualnych dopłat. 

 

Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę wartości obu łączących się spółek. 

Wycena sporządzona została przez Grupę Konsultingową: „Jagiełło, Wrębiak i wspólnicy” 

Spółkę  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycena sporządzona została na dzień 30-09-2008 r. 

 

Ustalony na podstawie wyceny wartości Spółki MASTERS S.A. oraz Spółki WIKANA S.A. 

stosunek wymiany (parytet wymiany) akcji WIKANA S.A. na akcje MASTERS S.A. wynosi 

1/113 tzn. za 1 akcję WIKANA S.A. akcjonariuszom WIKANA S. A. przysługuje 113 akcji 

MASTERS S.A.  

 

Akcjonariuszom WIKANA S.A. nie zostaną przyznane dopłaty. 

 

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.  
 

 Celem połączenia Spółek, MASTERS S.A. dokona  podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii F, każda o wartości 
0,02 złote (emisja połączeniowa), które to akcje spółka przejmująca w całości wyda 

akcjonariuszom spółki przejmowanej.  

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy MASTERS S.A. zostanie podwyższony z 

kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 23.395.318,86 zł w drodze 

emisji 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.  

 Zgodnie z art. 493 § 2 ksh i art. 494 § 4 ksh akcjonariusze spółki przejmowanej w dniu 

połączenia staną się, z akcji emisji połączeniowej, akcjonariuszami spółki przejmującej, bez 

obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.  
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Wykaz nowych akcjonariuszy, z podaniem liczby i rodzaju akcji, spółka przejmująca 

wyłoży w ciągu 14 dni od Dnia Połączenia, pozostawiając go do wglądu na okres dalszych 14 

dni. 

      Akcje serii F MASTERS S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym, zgodnie z zapisami z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

 

V. Dzień, od którego akcje przyznawane w spółce przejmującej uprawniają do 
uczestnictwa w zyskach spółki przejmowanej. 

 
Akcje spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej będą 

uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej wypracowywanych od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

VI. Prawa przyznawane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom spółki 
przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. 

 

     Akcjonariusze spółki przejmowanej nie otrzymają w wyniku połączenia żadnych 

osobistych uprawnień, a przyznane im akcje spółki przejmującej będą akcjami zwykłymi, na 

okaziciela, nie posiadającymi jakiegokolwiek uprzywilejowania. 

 
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych 

osób uczestniczących w połączeniu. 
 

    Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani członkom organów spółki 

przejmowanej ani spółki przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 

 
VIII. Załącznikiem do planu połączenia jest: 

 
1)    projekty uchwał o połączeniu spółek, 

2)    projekt zmian statutu spółki przejmującej, 

3)    ustalenie wartości majątku WIKANA S.A., jako spółki przejmowanej, na dzień 30-09-

2008 r.  

4)    oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek przejmowanej i spółki 

przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30-09-2008 r., przy 

wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny. 
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Załącznik nr 1 a  do Planu Połączenia – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS 

S.A.  o połączeniu Spółek.  

 

Projekt uchwały nr ……………./XII/2008 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

MASTERS S.A.  
z dnia 31 grudnia 2008 r.  

w sprawie połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.  
 

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 506 ksh w zw z art. 492 § 1 ksh 

podjęło uchwałę o następującej treści: 

 § 1 

 

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zamościu postanawia: 

 

 1. o połączeniu spółki pod firmą: MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłaconym – 

spółki przejmującej ze Spółką pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowy 10.351.911,00 zł, w całości 

opłaconym– spółką przejmowaną, w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. na spółkę 
przejmującą MASTERS S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego 

spółki przejmującej poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji zwykłych, serii F, na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja (emisja połączeniowa), które to 

akcje spółka przejmująca wyda w całości akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie 

przez przejęcie).  

      Na skutek połączenia, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony z 

kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 23.395.318,86 zł 

w drodze emisji 1.169.765.943 akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,02 złote każda akcja.   

      W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania 

likwidacji. 

 

2.   wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A. uzgodniony 

na piśmie porozumieniem z dnia 31 października 2008 r. pomiędzy łączącymi się 
Spółkami a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …… z dnia ……. (Plan 

Połączenia) o treści:   

 
I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. 

 
1. MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. 

Fabryczna 1. Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm). Spółka zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
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0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłacony, 

dzielącym się na 510.792.750 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 0,02 zł, 

zwykła, na okaziciela,  wyemitowane w pięciu emisjach oznaczonych serią 
A,B,C,D,E. Spółka posiada numer NIP 691-00-19-382 i reprezentowana jest 

przez: Piotra Kwaśniewskiego  – Prezesa Zarządu. MASTERS S.A. jest spółką 
przejmującą.  
2. WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-703 przy ul. Cisowej 11. 

Spółka akcyjna. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 

10.351.911,00 zł, w całości opłacony, dzielącym się na 10.351.911 akcji, każda 

akcja o wartości nominalnej 1,00 zł, zwykła, na okaziciela, wyemitowane w jednej 

emisji oznaczonej serią A.  Spółka posiada numer NIP 922-27-54-862 i 

reprezentowana jest przez: Sylwestra Bogackiego – Prezesa Zarządu. 

WIKANA S.A. jest spółką przejmowaną. 
 

II. Sposób łączenia się Spółek. 
 

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku WIKANA S.A. na MASTERS S.A. za akcje, 

które MASTERS S.A.  wyda akcjonariuszom WIKANA S.A.  

Na zasadach objętych regulacjami art. 506 § 1 i § 2 ksh podstawę połączenia 

stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. oraz 

Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zawierające zgodę akcjonariuszy obu 

spółek, na połączenie oraz zmianę statutu spółki MASTERS S.A. Termin odbycia 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego (Dzień 
Połączenia).  

Z dniem połączenia spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki 

spółki przejmowanej. 

 

III. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej 
 na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat. 

 

Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę wartości obu łączących 

się spółek. Wycena sporządzona została przez Grupę Konsultingową: „Jagiełło, 

Wrębiak i wspólnicy” Spółkę  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycena 

sporządzona została na dzień 30-09-2008 r. 

 

Ustalony na podstawie wyceny wartości Spółki MASTERS S.A. oraz Spółki 

WIKANA S.A. stosunek wymiany (parytet wymiany) akcji WIKANA S.A. na 

akcje MASTERS S.A. wynosi 1/113 tzn. za 1 akcję WIKANA S.A. 

Akcjonariuszom WIKANA S. A. przysługuje 113 akcji MASTERS S.A.  

 

Akcjonariuszom WIKANA S.A. nie zostaną przyznane dopłaty. 

 

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.  
 

 Celem połączenia Spółkę, MASTERS S.A. dokona jednoczesnego podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez nową emisję 1169765943 akcji na okaziciela serii 
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F, każda o wartości 0,02 złote (emisja połączeniowa), które to akcje spółka 

przejmująca w całości wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.  

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy MASTERS S.A. zostanie 

podwyższony z kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 
23.395.318,86 zł w drodze emisji 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii F, o 

wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.  

 Zgodnie z art. 493 § 2 ksh i art. 494 § 4 ksh akcjonariusze spółki przejmowanej 

w dniu połączenia staną się, z akcji emisji połączeniowej, akcjonariuszami spółki 

przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.  

Wykaz nowych akcjonariuszy, z podaniem liczby i rodzaju akcji, spółka 

przejmująca wyłoży w ciągu 14 dni od Dnia Połączenia, pozostawiając go do 

wglądu na okres dalszych 14 dni. 

      Akcje serii F MASTERS S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym, zgodnie z zapisami z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

V. Dzień, od którego akcje przyznawane w spółce przejmującej  
uprawniają do uczestnictwa w zyskach spółki przejmowanej. 

 
Akcje spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej będą 
uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej wypracowywanych od dnia 1 stycznia 

2009 r. 

 

VII. Prawa przyznawane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom 
spółki przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym  

w spółce przejmowanej. 
 

Akcjonariusze spółki przejmowanej nie otrzymają w wyniku połączenia żadnych 

osobistych uprawnień, a przyznane im akcje spółki przejmującej będą akcjami 

zwykłymi, na okaziciela, nie posiadającymi jakiegokolwiek uprzywilejowania. 

 
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek,  

a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 
 

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani członkom organów 

spółki przejmowanej ani spółki przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym 

w połączeniu. 

 
 

  3.   wyrazić zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki MASTERS S.A. w zakresie: 

 
- zmiany § 1 poprzez nadanie treści: 

 
§ 1 

1. Spółka działa pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: WIKANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku 
obcym.  
 
- zmiany § 2 poprzez nadanie treści: 
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§ 2 
Siedzibą Spółki jest Lublin. 
 
- uchylenia § 5. 
 
- zmiany § 6 poprzez nadanie treści: 

§ 6 
Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) 
jest: 
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,  
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,  
08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie, 
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania , 
35- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
43- roboty budowlane specjalistyczne, 
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych, 
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 
49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
55 – zakwaterowanie, 
56-  działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych, 
66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne, 
68- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
71 -działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 
73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
77 - wynajem i dzierżawa,  
81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zieleni, 
82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
- zmiany § 8 poprzez nadanie treści: 

§ 8 
 
Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sadowym 
i Gospodarczym, chyba, że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.  
 
 
- zmiany § 10 poprzez nadanie treści: 

§ 10 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,86 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony 
sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na 
1.680.558.693 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł każda 
akcja, serii A, B, C, D, E  i  F. 
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także 
obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki 
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- zmiany § 19 poprzez nadanie treści: 
§ 19 

  
1.  Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki 
oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są 
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany 
rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.  
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.  
 
- zmiany § 21 poprzez nadanie treści: 

 
§ 21 

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  
 
 
 - zmiany § 23 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 23 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 
wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.  
 
- zmiany § 25 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 25 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania 
wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi 
prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub 
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 
 
- zmiany § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści: 

 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
 
- zmiany § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści: 
 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 
połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. 
Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia 
Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni 
przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez 
członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane 
przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może 
się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w 
posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu 
członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. 
Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za 
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich 
otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie 
wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, 
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powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach 
określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego 
nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia 
w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. 
 
- zmiany pkt. 8 w § 30 statutu, w ten sposób, że nadane zostanie temu 
punktowi nowe brzmienie o treści: 
 
8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz 
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz 
obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa 
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, 
jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej 
transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto. 
 
- zmiany § 33 poprzez nadanie treści: 
 

§ 33 
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.  
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie 
określa Regulamin Zarządu.  
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 
 
 
 - zmiany § 34 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 34 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 
zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady 
Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną 
uchwałą Rady Nadzorczej.  
 

 

II. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie 

przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. 

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do 

rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej. 
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Załącznik nr 1 b  do Planu Połączenia - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.  

o połączeniu Spółek.  

 

Projekt uchwały nr ……………./XII/2008 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIKANA S.A.  
z dnia 31 grudnia 2008 r.  

w sprawie połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.  
 

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000296052, działając w oparciu o art. 506 ksh w zw z art. 492 § 1 ksh 

podjęło uchwałę o następującej treści: 

 § 1 

 

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublinie postanawia: 

 

1. o połączeniu spółki pod firmą: MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłaconym – 

spółką przejmująca ze Spółką pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowy 10.351.911,00 zł, w całości 

opłaconym– spółką przejmowaną, w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. na spółkę 
przejmującą MASTERS S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego 

spółki przejmującej poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji zwykłych, serii F, na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja (emisja połączeniowa), które to 

akcje spółka przejmująca wyda w całości akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie 

przez przejęcie).  

      Na skutek połączenia, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony z 

kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 23.395.318,86 zł 

w drodze emisji 1.169.765.943 akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,02 złote każda akcja.   

      W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania 

likwidacji. 

 

2.   wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A. uzgodniony 

na piśmie porozumieniem z dnia 31 października 2008 r. pomiędzy łączącymi się 
Spółkami a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …… z dnia ……. (Plan 

Połączenia) o treści:   

 
VI. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. 

 
1. MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. 

Fabryczna 1. Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm). Spółka zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
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0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłacony, 

dzielącym się na 510.792.750 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 0,02 zł, 

zwykła, na okaziciela,  wyemitowane w pięciu emisjach oznaczonych serią 
A,B,C,D,E. Spółka posiada numer NIP 691-00-19-382 i reprezentowana jest 

przez: Piotra Kwaśniewskiego  – Prezesa Zarządu. MASTERS S.A. jest spółką 
przejmującą.  
2. WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-703 przy ul. Cisowej 11. 

Spółka akcyjna. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 

10.351.911,00 zł, w całości opłacony, dzielącym się na 10.351.911 akcji, każda 

akcja o wartości nominalnej 1,00 zł, zwykła, na okaziciela, wyemitowane w jednej 

emisji oznaczonej serią A.  Spółka posiada numer NIP 922-27-54-862 i 

reprezentowana jest przez: Sylwestra Bogackiego – Prezesa Zarządu. 

WIKANA S.A. jest spółką przejmowaną. 
 

VII. Sposób łączenia się Spółek. 
 

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku WIKANA S.A. na MASTERS S.A. za akcje, 

które MASTERS S.A.  wyda akcjonariuszom WIKANA S.A.  

Na zasadach objętych regulacjami art. 506 § 1 i § 2 ksh podstawę połączenia 

stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. oraz 

Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zawierające zgodę akcjonariuszy obu 

spółek, na połączenie oraz zmianę statutu spółki MASTERS S.A. Termin odbycia 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego (Dzień 
Połączenia).  

Z dniem połączenia spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki 

spółki przejmowanej. 

 

VIII. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej 
 na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat. 

 

Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę wartości obu łączących 

się spółek. Wycena sporządzona została przez Grupę Konsultingową: „Jagiełło, 

Wrębiak i wspólnicy” Spółkę  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycena 

sporządzona została na dzień 30-09-2008 r. 

 

Ustalony na podstawie wyceny wartości Spółki MASTERS S.A. oraz Spółki 

WIKANA S.A. stosunek wymiany (parytet wymiany) akcji WIKANA S.A. na 

akcje MASTERS S.A. wynosi 1/113 tzn. za 1 akcję WIKANA S.A. 

Akcjonariuszom WIKANA S. A. przysługuje 113 akcji MASTERS S.A.  

 

Akcjonariuszom WIKANA S.A. nie zostaną przyznane dopłaty. 

 

IX. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.  
 

 Celem połączenia Spółkę, MASTERS S.A. dokona jednoczesnego podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii 
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F, każda o wartości 0,02 złote (emisja połączeniowa), które to akcje spółka 

przejmująca w całości wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.  

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy MASTERS S.A. zostanie 

podwyższony z kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 
23.395.318,86 zł w drodze emisji 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii F, o 

wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.  

 Zgodnie z art. 493 § 2 ksh i art. 494 § 4 ksh akcjonariusze spółki przejmowanej 

w dniu połączenia staną się, z akcji emisji połączeniowej, akcjonariuszami spółki 

przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.  

Wykaz nowych akcjonariuszy, z podaniem liczby i rodzaju akcji, spółka 

przejmująca wyłoży w ciągu 14 dni od Dnia Połączenia, pozostawiając go do 

wglądu na okres dalszych 14 dni. 

      Akcje serii F MASTERS S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym, zgodnie z zapisami z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

X. Dzień, od którego akcje przyznawane w spółce przejmującej  
uprawniają do uczestnictwa w zyskach spółki przejmowanej. 

 
Akcje spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej będą 
uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej wypracowywanych od dnia 1 stycznia 

2009 r. 

 

VIII. Prawa przyznawane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom 
spółki przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym  

w spółce przejmowanej. 
 

Akcjonariusze spółki przejmowanej nie otrzymają w wyniku połączenia żadnych 

osobistych uprawnień, a przyznane im akcje spółki przejmującej będą akcjami 

zwykłymi, na okaziciela, nie posiadającymi jakiegokolwiek uprzywilejowania. 

 
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek,  

a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 
 

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani członkom organów 

spółki przejmowanej ani spółki przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym 

w połączeniu. 

 
 

  3.   wyrazić zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki MASTERS S.A. w zakresie: 

 
- zmiany § 1 poprzez nadanie treści: 

 
§ 1 

3. Spółka działa pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna.  
4. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: WIKANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku 
obcym.  
 
- zmiany § 2 poprzez nadanie treści: 
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§ 2 
Siedzibą Spółki jest Lublin. 
 
- uchylenia § 5. 
 
- zmiany § 6 poprzez nadanie treści: 

§ 6 
Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) 
jest: 
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,  
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,  
08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie, 
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania , 
35- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
43- roboty budowlane specjalistyczne, 
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych, 
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 
49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
55 – zakwaterowanie, 
56-  działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych, 
66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne, 
68- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
71 -działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 
73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
77 - wynajem i dzierżawa,  
81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zieleni, 
82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
- zmiany § 8 poprzez nadanie treści: 

§ 8 
 
Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sadowym 
i Gospodarczym, chyba, że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.  
 
 
- zmiany § 10 poprzez nadanie treści: 

§ 10 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,86 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony 
sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na 
1.680.558.693 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł każda 
akcja, serii A, B, C, D, E  i  F. 
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także 
obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki 
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- zmiany § 19 poprzez nadanie treści: 
§ 19 

  
1.  Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki 
oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są 
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany 
rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.  
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.  
 
- zmiany § 21 poprzez nadanie treści: 

 
§ 21 

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  
 
 
 - zmiany § 23 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 23 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 
wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.  
 
- zmiany § 25 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 25 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania 
wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi 
prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub 
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 
 
- zmiany § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści: 

 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
 
- zmiany § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści: 
 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 
połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. 
Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia 
Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni 
przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez 
członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane 
przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może 
się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w 
posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu 
członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. 
Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za 
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich 
otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie 
wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, 
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powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach 
określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego 
nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia 
w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. 
 
 
- zmiany pkt. 8 w § 30 statutu, w ten sposób, że nadane zostanie temu 
punktowi nowe brzmienie o treści: 
 
8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz 
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz 
obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa 
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, 
jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej 
transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto. 
 
- zmiany § 33 poprzez nadanie treści: 
 

§ 33 
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.  
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie 
określa Regulamin Zarządu.  
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 
 
 
 - zmiany § 34 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 34 jako ust. 1 tego 
paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści: 
 
W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 
zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady 
Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną 
uchwałą Rady Nadzorczej.  
 

 

II. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie 

przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. 

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do 

rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Załącznik nr 2  do Planu Połączenia  - projekt zmian statutu spółki przejmującej  

 
Projekt uchwały nr ………………/ XII/2008 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
MASTERS S.A.  

z dnia 31 grudnia 2008 r.  
w sprawie zmiany statutu   

 
 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 ksh podjęło uchwałę o 

następującej treści: 

 

§ 1 

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zamościu postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w następującym zakresie: 

 
- zmienia się § 1 i nadaję się mu treść: 

 
§ 1 

1. Spółka działa pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: WIKANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku obcym.  
 

 
- zmienia się § 2 i nadaję się mu treść: 

 
§ 2 

Siedzibą Spółki jest Lublin. 
 
- uchyla się § 5. 
 
- zmienia się § 6 i nadaję się mu treść: 

§ 6 
Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) jest: 
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,  
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,  
08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie, 
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i 
materiałów używanych do wyplatania , 
35- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych, 
41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
43- roboty budowlane specjalistyczne, 
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 
49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
55 – zakwaterowanie, 
56-  działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 
68- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
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69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
71 -działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 
73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
77 - wynajem i dzierżawa,  
81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 
terenów zieleni, 
82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
- zmienia się § 8 i nadaję się mu treść: 

§ 8 
 
Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sadowym i 
Gospodarczym, chyba, że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.  
 
 
- zmienia się § 10 i nadaję się mu treść: 

§ 10 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,86 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset 
jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na 1.680.558.693 (jeden miliard 
sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) akcji 
o wartości nominalnej po 0,02 zł każda akcja, serii A, B, C, D, E  i  F. 
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z 
prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki 
 
- zmienia się § 19 i nadaję się mu treść: 

§ 19 
  
1.  Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, 
na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy 
akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.  
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.  
 
- zmienia się § 21 i nadaję się mu treść: 

 
§ 21 

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego.  
 
 
 - dotychczasowy § 23 zostaje oznaczony jako ust. 1 tego paragrafu i treść jego nie ulega 
zmianie. Do § 23 dodaje się nowy ustęp oznaczając go numerem 2 o treści: 
 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 
czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie uchwala swój regulamin.  
 
- dotychczasowy § 25 zostaje oznaczony jako ust. 1 tego paragrafu i treść jego nie ulega 
zmianie. Do § 25 dodaje się nowy ustęp oznaczając go numerem 2 o treści: 
 
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 
lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi 
nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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- zmienia się § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści: 

 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
 
- zmienia się § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści: 
 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej 
członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia 
zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny 
zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem 
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w 
tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty 
elektronicznej. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto 
odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu 
uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym 
wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści 
projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za 
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 
W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w 
czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 
4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru 
obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w 
spółkach konkurencyjnych. 
 
- zmienia się pkt. 8 w § 30 statutu, w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie: 
 
8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie 
ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub 
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów 
zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału 
zakładowego, w kwocie netto. 
 
- zmienia się § 33 i nadaje się mu trześć: 
 

§ 33 
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.  
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa 
Regulamin Zarządu.  
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, 
decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 
 
- dotychczasowy § 34 zostaje oznaczony jako ust. 1 tego paragrafu i treść jego nie ulega 
zmianie. Do § 34 dodaje się nowy ustęp oznaczając go numerem 2 o treści: 
 
W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, 
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek 
lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.  

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do 

rejestru przedsiębiorców. 
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Załącznik nr 3  do Planu Połączenia - ustalenie wartości majątku WIKANA S.A., jako spółki przejmowanej, na 

dzień 30-09-2008 r.  

 

Ustalenie wartości majątku WIKANA S.A., jako Spółki przejmowanej nastąpiło w oparciu o 

wycenę tej spółki, dokonaną w celu połączenia ze spółką MASTERS S.A. przez niezależnego 

doradcę Grupę Konsultingową: „Jagiełło, Wrębiak i wspólnicy” Spółkę  z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. 

Wyceny przedsiębiorstwa spółki dokonano dwoma metodami – metodą dochodową opartą na 

modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych  (DCF) i metodą porównań rynkowych. 

W związku z rozbieżnością otrzymanych wyników zastosowano metodę mieszaną tzw. 

metodę szwajcarską uwzględniającą wyniki uzyskane przy użyciu obu w/w metod. 

W rezultacie wartość spółki WIKANA S.A. określono na kwotę  
 

132 607 tys. PLN. 
 

Oszacowanie wartości obu łączących się spółek, sporządzone dla celów połączenia stanowi 

załącznik do niniejszego oświadczenia. 

 

Jednocześnie Zarządy łączących się spółek informują, że w/w wycena   nie przekłada się 
automatycznie na wartości przyjmowane celem ustalenia parytetu wymiany akcji. W tym 

zakresie wzięte zostały pod uwagę inne czynniki jak np. fakt, że Masters S.A. S.A. jest spółką 
publiczną. 
 

 

Zarząd MASTERS Spółka Akcyjna                           Zarząd WIKANA Spółka Akcyjna  

    

Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu                           Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu 
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Załącznik nr 3 a do Planu Połączenia - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki 

przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30-09-2008 r., przy wykorzystaniu tych samych metod 

i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny. 

 

Zarząd spółki przejmującej MASTERS Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień 
30-09-2008 r.:   

 

1. Bilans skonsolidowany spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów 

sumę 45 273 733,46 zł.  
2. Bilans skonsolidowany spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały 

własne) 44 453 808,46 zł.  
3. Spółka za okres od 1-01-2008 r. do 30-09-2008 r. wypracowała skonsolidowany zysk 

netto:  3 174 847,88 zł. 
4. Bilans został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy 

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

roczny.  

5. Według naszej wiedzy i najlepszej wiary, bilans na dzień 30-09-2008 r. na podstawie 

którego ustalono wartość majątku spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń. 
6. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans na dzień 

30-09-2008 r. są kompletne. 

7. Przestrzegaliśmy, według naszej wiedzy i najlepszej wiary, przepisów prawa  

i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej kontynuacji. 

8. Ujęte w księgach rachunkowych i bilansie zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą 
sytuację majątkową i finansowa Spółki są kompletne (dotyczy: zastawów, poręczeń, 
zobowiązań warunkowych).  

9. Jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów. 

10. Ujęto w sposób kompletny umowy dotyczące kredytów i pożyczek. 

 

 

AKTYWA 30.09.2008 r. 
(w PLN) 

1 2 

A. Aktywa trwałe 18 155 511,63 

    I. Wartości niematerialne i prawne 1 974,50 

       1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

       2. Wartość firmy   

       3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 974,50 

       4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 38 434,10 

        1. Środki trwałe 38 434,10 

        a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

        b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej   

        c) urządzenia techniczne i maszyny 4 075,85 

        d) środki transportu 34 358,25 

        e) inne środki trwałe   

        2. Środki trwałe w budowie   

        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

    III. Należności długoterminowe 254 192,03 

        1. Od jednostek powiązanych   
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        2. Od pozostałych jednostek 254 192,03 

    IV. Inwestycje długoterminowe 17 860 911,00 

        1. Nieruchomości    

        2. Wartości niematerialne i prawne   

        3. Długoterminowe aktywa finansowe 17 860 911,00 

        a) w jednostkach powiązanych 17 860 911,00 

            -udziały lub akcje  17 860 911,00 

            -inne papiery wartościowe   

            -udzielone pożyczki   

            -inne długoterminowe aktywa finansowe   

        b) w pozostałych jednostkach   

            -udziały lub akcje   

            -inne papiery wartościowe   

            -udzielone pożyczki   

            -inne długoterminowe aktywa finansowe   

        4. Inne inwestycje długoterminowe   

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

         1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 27 118 221,83 

    I. Zapasy   

       1. Materiały   

       2. Półprodukty i produkty w toku   

       3. Produkty gotowe   

       4. Towary   

       5. Zaliczki na dostawy   

    II. Należności krótkoterminowe 1 455 396,76 

        1. Należności od jednostek powiązanych   

        a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:   

            -do 12 miesięcy   

            -powyżej 12 miesięcy   

       b) inne   

       2. Należności od pozostałych jednostek 1 455 396,76 

       a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 703 978,90 

           -do 12 miesięcy 703 978,90 

           -powyżej 12 miesięcy   

       b) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   

       c) pozostałe zobowiązania publiczno - prawne 52 586,00 

       d) inne 698 831,86 

       e) dochodzone na drodze sądowej 
  

  

    III. Inwestycje krótkoterminowe 
  25 523 905,54 

        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 523 905,54 

        a) w jednostkach powiązanych 4 457 498,99 

            -udziały lub akcje   

            -inne papiery wartościowe   

            -udzielone pożyczki 4 457 498,99 

            -inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

        b) w pozostałych jednostkach   

            -udziały lub akcje   

            -inne papiery wartościowe   

            -udzielone pożyczki   
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            -inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 066 406,55 

            -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21 066 406,55 

            - inne środki pieniężne   

            - inne aktywa pieniężne   

        2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138 919,53 

Aktywa razem 45 273 733,46 

 

 

 

PASYWA  30.09.2008 r. 
(w PLN) 

1 2 

A. Kapitał (fundusz) własny 44 453 808,46 

    I. Kapitał podstawowy 10 215 855,00 
      II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

    III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

    IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 33 516 001,40 

    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

    VIII. Zysk (strata) netto 721 952,06 

      IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 819 925,00 

    I. Rezerwy na zobowiązania   

       1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

       2. Rezerwa na świedczenia emerytalne i podobne   

           -długoterminowa   

           -krótkoterminowa   

       3. Pozostałe rezerwy   

           -długoterminowa   

           -krótkoterminowa   

    II. Zobowiązania długoterminowe 361 727,69 

       1. Wobec jednostek powiązanych   

       2. Wobec pozostałych jednostek 361 727,69 

           a) kredyty i pożyczki   

           b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

           c) inne zobowiązania finansowe   

           d) inne 361 727,69 

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 458 197,31 

        1. Wobec jednostek powiązanych   

            a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:   

                -do 12 miesięcy   

                -powyżej 12 miesięcy   

            b) inne   

        2. Wobec pozostałych jednostek 458 197,31 

            a) kredyty i pożyczki   

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
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            c) inne zobowiązania finansowe   

            d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 240 000,14 

                -do 12 miesięcy 240 000,14 

                -powyżej 12 miesięcy   

            e) zaliczki otrzymane na dostawy   

            f) zobowiązania wekslowe   

            g) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   

            h) pozostałe zobowiązania publiczno - prawne 186 382,04 

            i) z tytułu wynagrodzeń 24 169,74 

            j) inne 7 645,39 

        3. Fundusze specjalne   

    IV. Rozliczenia międzyokresowe   

         1. Ujemna wartość firmy   

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

             -długoterminowe   

             -krótkoterminowe   

Pasywa razem 
45 273 733,46 

 

 

Rachunek zysków i strat za okres:  
od 01.01.2008-30.09.2008                         

(wariant kalkulacyjny) 

(w PLN) 

1 2 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

31 938 567,36 

    - od jednostek powiązanych 2 484,00 

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 729 920,61 

   II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 208 646,75 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w    
tym:  

21 787 241,04 

    - do jednostek powiązanych   

   I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 970 221,00 

   II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 817 020,04 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 10 151 326,32 

D. Koszty sprzedaży 5 567 455,35 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 542 438,71 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 3 041 432,26 

G. Pozostałe przychody operacyjne 266 332,02 

   I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 82 760,66 

   II. Dotacje   

   III. Inne przychody operacyjne 183 571,36 

H. Pozostałe koszty operacyjne 250 587,40 

   I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

   III. Inne koszty operacyjne 250 587,40 
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I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 3 057 176,88 

J. Przychody finansowe 1 188 279,64 

   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

   - od jednostek powiązanych   

   II. Odsetki, w tym: 1 180 088,61 

   - od jednostek powiązanych 157 498,99 

   III. Zysk ze zbycia inwestycji   

   IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

   V. Inne 8 191,03 

K. Koszty finansowe 293 674,22 

   I. Odsetki, w tym: 286 172,08 

   - dla jednostek powiązanych   

   II. Strata ze zbycia inwestycji   

   III. Aktualizacja wartości inwestycji   

   IV. Inne 7 502,14 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 3 951 782,30 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   

   I. Zyski nadzwyczajne   

   II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk (strata) brutto (L+ - M) 3 951 782,30 

O. Podatek dochodowy bieżący 587 269,00 

P. Podatek dochodowy odroczony -10 188,00 

Q. Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom   
mniejszościowym 

199 853,42 

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 3 174 847,88 

 

 

Jako Zarząd MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu oświadczam, że wedle mojej 

najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe na dzień 30-09-2008 r. zostało sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedla w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.  

 

 

 

 

Zarząd MASTERS Spółka Akcyjna  

Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu. 

 

 

Lublin, dnia 31-10-2008 r. 
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Załącznik nr 3 b do Planu Połączenia - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki 

przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30-09-2008 r., przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny. 

 

Zarząd spółki przejmowanej WIKANA Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień 
30-09-2008 r.:   

 

1. Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 
49.920.513,75 zł.  

2. Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów  netto (kapitały własne) 

12.791.672,90 zł.  
3. Spółka za okres od 27-12-2007 r. do 30-09-2008 r. wypracowała zysk netto: 

2.338.395,98 zł. 
4. Bilans, rachunek zysków i strat   spółki przejmowanej sporządzone na dzień 30-09-

2008 r., stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.  

5. Bilans został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy 

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

roczny.  

6. Według naszej wiedzy i najlepszej wiary, bilans na dzień 30-09-2008 r. na podstawie 

którego ustalono wartość majątku spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń. 
7. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans na dzień 

30-09-2008 r. są kompletne. 

8. Przestrzegaliśmy, według naszej wiedzy i najlepszej wiary, przepisów prawa  

i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej kontynuacji. 

9. Ujęte w księgach rachunkowych i bilansie zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą 
sytuację majątkową i finansowa Spółki są kompletne (dotyczy: zastawów, poręczeń, 
zobowiązań warunkowych).  

10. Jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów. 

11. Ujęto w sposób kompletny umowy dotyczące kredytów i pożyczek. 

 

 

  AKTYWA 27.12.2007 

(w PLN) 

30.09.2008 

(w PLN) 

A. Aktywa trwałe              929 242,01             1 078 025,31    
I. Wartości niematerialne i prawne                      548,36                  34 115,00    
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. Inne wartości niematerialne i prawne                       548,36                                 -      

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                   34 115,00    

II. Rzeczowe aktywa trwałe              669 900,42                822 617,08    
1. Środki trwałe               669 900,42                 822 617,08    

a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego 

gruntu) 
                               -      

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
              292 187,32                489 535,71    

c) urządzenia techniczne i maszyny                 17 376,29                   18 951,75    

d) środki transportu              205 723,10                251 677,39    

e) inne środki trwałe              154 613,71                  62 452,23    

2. Środki trwałe w budowie                                -      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                -      
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III. Należności długoterminowe                                -                                   -      
1. Od jednostek powiązanych     

2. Od pozostałych jednostek     

IV. Inwestycje długoterminowe              237 500,00                200 000,00    
1. Nieruchomości                                -      

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe             237 500,00                200 000,00    

a) w jednostkach powiązanych                                -                                   -      

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki                                -                                   -      

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

  b) w pozostałych jednostkach             237 500,00                200 000,00    

- udziały lub akcje             237 500,00                200 000,00    

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

                21 293,23                  21 293,23    

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochod. 
               21 293,23                  21 293,23    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe         31 192 801,12          48 842 488,44    
I. Zapasy         24 821 685,84          39 979 183,62    
1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku           3 501 351,74          14 445 300,27    

3. Produkty gotowe     

4. Towary          19 362 973,59          21 194 457,13    

5. Zaliczki na dostawy            1 957 360,51            4 339 426,22    

II. Należności krótkoterminowe                 24 611,05            2 518 962,04    
1. Należności od jednostek powiązanych                                -                                   -      

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                -                                   -      

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Należności od pozostałych jednostek                  24 611,05           2 518 962,04    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                -               307 074,04    

- do 12 miesięcy                                -               307 074,04    

- powyżej 12 miesięcy     

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 
                 24 611,05           1 756 109,56    

c) inne            455 778,44    

d) dochodzone na drodze sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe           5 623 971,42             4 999 274,42    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe           5 623 971,42             4 999 274,42    

a) w jednostkach powiązanych              268 968,14                                 -      

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki              268 968,14      

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach           3 946 962,20                 268 968,14    
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- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki           3 946 962,20                268 968,14    

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           1 408 041,08             4 730 306,28    

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach           1 408 041,08             1 007 306,28    

- inne środki pieniężne            3 723 000,00    

- inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe               722 532,81            1 345 068,36    

  AKTYWA RAZEM         32 122 043,13          49 920 513,75    

 

 

  PASYWA 27.12.2007 

(w PLN) 

30.09.2008 

(w PLN) 

A. Kapitał (fundusz) własny    10 453 276,92        12 791 672,90    
I. Kapitał (fundusz) podstawowy      8 650 000,00        10 351 911,00    
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość 

ujemna) 
    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy         467 175,31              101 365,92    
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -            4 849,36                               -      
VIII. Zysk (strata) netto      1 340 950,97          2 338 395,98    
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    21 668 766,21        37 128 840,85    
I. Rezerwy na zobowiązania     421 131,63          907 886,74    

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochod. 
        421 131,63             907 886,74    

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           -                                 -      

- długoterminowa     

- krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy                           -                                 -      

- długoterminowe     

- krótkoterminowe                              -      

II. Zobowiązania długoterminowe    16 004 418,62        20 368 103,50    
1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek     16 004 418,62          20 368 103,50    

a) kredyty i pożyczki     16 004 418,62          20 368 103,50    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
    

c) inne zobowiązania finansowe     

d) inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe      4 748 007,51        15 852 850,61    
1. Wobec jednostek powiązanych                           -                                 -      

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
                          -                                 -      

- do 12 miesięcy                              -      

- powyżej 12 miesięcy     

b) kredyty i pożyczki     
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c) inne     

2. Wobec pozostałych jednostek       4 748 007,51           15 852 850,61    

a) kredyty i pożyczki          175 129,29             5 973 415,58    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
    

c) inne zobowiązania finansowe     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
      3 100 512,45             5 559 942,30    

- do 12 miesięcy       3 100 512,45             5 559 942,30    

- powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy       1 282 707,01             3 407 613,17    

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp.społ. i innych 

świadczeń 
           11 229,68                101 910,37    

h) z tytułu wynagrodzeń            53 852,45                  94 633,49    

i) inne          124 576,63                715 335,70    

3. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe         495 208,45                               -      
1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe         495 208,45                               -      

- długoterminowe     

- krótkoterminowe         495 208,45                               -      

        

  PASYWA RAZEM    32 122 043,13        49 920 513,75    

 

RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT 
za okres od dnia 28.12.2007 r.  do dnia 30.09.2008 r. 

28.12.2007 - 
30.09.2008 
(w PLN) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:              17 932 740,54    
  - od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów              17 929 456,54    

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                       3 284,00    

B. Koszty działalności operacyjnej              13 129 239,23    
   - jednostkom powiązanym   

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów              13 125 949,77    

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                       3 289,46    

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                4 803 501,31    
D. Koszty sprzedaży                   927 638,98    
E. Koszty ogólnego zarządu                1 102 956,87    
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)                2 772 905,46    

G. Pozostałe przychody operacyjne                   104 122,79    
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacje   

III. Inne przychody operacyjne                   104 122,79    

H. Pozostałe koszty operacyjne                      96 710,29    
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III. Inne koszty operacyjne                      96 710,29    

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)                 2 780 317,96    
J. Przychody finansowe                    400 738,79    

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

  - od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym:                    400 738,79    
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  - od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji                                     -      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne                                     -      

K. Koszty finansowe                    317 081,66    
I. Odsetki, w tym:                    317 081,66    

  - dla jednostek powiązanych   

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne                                     -      

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)                 2 863 975,09    
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)                                     -      

I. Zyski nadzwyczajne   

II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)                 2 863 975,09    
O. Podatek dochodowy                      38 824,00    
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)                    486 755,11    
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)                 2 338 395,98    

 

 

Jako Zarząd WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oświadczam, że wedle mojej 

najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe na dzień 30-09-2008 r. zostało sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedla w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.  

 

Zarząd WIKANA Spółka Akcyjna  

Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu. 

Lublin, dnia 31-10-2008 r. 
 
 
 
§ 2.      ustalają, iż  terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia, 

zarządu obu spółek, złożą do Sądu Rejestrowego do akt rejestrowych plan 

połączenia i wspólnie wystąpią o wyznaczenie osoby biegłego, który podda plan 

badaniu. 

 

§ 3.  ustalają, iż plan zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym przez Spółkę MASTERS S.A. oraz w siedzibach obu Spółek 

poprzez wyłożenie go w sekretariacie Zarządu.  
 

 

Zarząd MASTERS Spółka Akcyjna                           Zarząd WIKANA Spółka Akcyjna  

    

Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu                           Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu 


