PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
uzgodniony pomiędzy:
TESCO

(Polska)

Spółką

z

ograniczoną

odpowiedzialnością,

z

siedzibą

w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000016108, jako spółką przejmującą (dalej: "spółka
TESCO"), którą reprezentują łącznie Pan Wojciech Wieroński – Wiceprezes Zarządu oraz
Pani Lucie Kovacova – Członek Zarządu
a
TESCO MOBILE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000530752, jako spółką przejmowaną (dalej: "spółka
TESCO MOBILE"), którą reprezentuje: Pan Wojciech Wieroński – Członek Zarządu

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, w związku
z zamiarem dokonania połączenia spółek, Zarządy wskazanych wyżej Spółek postanowiły,
co następuje:
1.

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1
oraz 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego
majątku spółki TESCO MOBILE na spółkę TESCO.

2.

Z uwagi na fakt, że spółka TESCO jest jedynym wspólnikiem spółki TESCO
MOBILE, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w drodze uproszczonej
procedury na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z
powyższym, zgodnie z art. 515 § 1 w związku z art. 514 Kodeksu spółek
handlowych, połączenie Spółek będzie dokonane bez jednoczesnego podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki TESCO.

3.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku spółki
TESCO MOBILE została ustalona dla celów połączenia spółek na podstawie bilansu
sporządzonego na dzień 31 marca 2018 roku i wynosi -1.274,79 złotych (minus
tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery złote 79/100).

4.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, informacja o stanie
księgowym spółki TESCO oraz informacja o stanie księgowym spółki TESCO

MOBILE dla celów połączenia zostały przygotowane na podstawie bilansów tych
Spółek sporządzonych na dzień 31 marca 2018 roku.
5.

Połączenie Spółek nie będzie się wiązało z wprowadzeniem żadnych zmian
w umowie spółki TESCO.

6.

Członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym
w połączeniu, nie zostaną przyznane w związku z połączeniem żadne szczególne
korzyści.

7.

Zamiar połączenia obu Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 w związku
z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), jako że niniejsze połączenie
dotyczy spółek należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt.
14 wyżej wymienionej ustawy.

8.

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
do niniejszego planu połączenia zostały dołączone następujące dokumenty:

a)

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki TESCO MOBILE o połączeniu –
Załącznik nr 1;

b)

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki TESCO wraz
z załącznikami – bilansem oraz rachunkiem zysków i strat spółki TESCO,
sporządzonymi na dzień 31 marca 2018 roku – Załącznik nr 2;

c)

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki TESCO MOBILE
wraz z załącznikami – bilansem oraz rachunkiem zysków i strat spółki TESCO
MOBILE, sporządzonymi na dzień 31 marca 2018 roku – Załącznik nr 3;

d)

Ustalenie wartości majątku spółki TESCO MOBILE – Załącznik nr 4.
W imieniu TESCO (Polska) Sp. z o.o.:

W imieniu TESCO MOBILE POLSKA
Sp. z o.o.:

______________________

_____________________

Wojciech Wieroński

Wojciech Wieroński

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

______________________
Lucie Kovacova
Członek Zarządu

