PLAN POLACZENIA SPÓŁEK
z dnia 30.08.2021 r. uzgodniony pomiędzy:

I. Spółką pod firmą GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS
0000394656,jako Spółka Przejmująca (zwana dalej równieżjako GOLD PLACE POLSKA Sp.
z o.o.), reprezentowaną przez Przemysława Artura Boruch (Prezesa zarządu),

2. Spółką pod firmą GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie,Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; KRS 0000453200, jako „Spółka Przejmowana 1” (zwana dalej równieżjako GOLD
PLACE POLSKA Sp. z o.o. sp. k.), w imieniuktórej działa komplementariuszGOLD PLACE
POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000394656,
reprezentowany przez Przemysława Artura Boruch (Prezesa zarządu)

3. Spółką pod firmą MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warsnwa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS

0000426986, jako „Spółka Przejmowana 2” (zwana dalej również jako MCCARTHY &

TAGGART Sp. z o.o.), reprezentowaną przez Przemysława Artura Boruch (Prezesa zarządu),

4. Spółką pod firmą MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; KRS 0000446166, jako „Spółka Przejmowana 3” (zwana dalej również jako

MCCARTHY & TAGGART Sp. z o.o. sp. k.), w imieniuktórej działa komplementariusz

MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000426986, reprezentowany przez Przemysława Artura Boruch (Prezesa zarządu)

1. PREAMBUŁA
1.I .Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie a art. 498
oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („zwanego dalej
k.s.h.”) w związku z planowanym połączeniemspółek GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o.,

GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o. sp. k., MCCARTHY& TAGGART sp. z o.o. oraz
MCCARTHY & TAGGART sp. z o.o. sp. k . (łącznie zwane „Spółkami")

1.2.Spółkami Przejmowanymi w rozumieniu 49251 k.s.h. są: GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o.
oraz MCCARTHY & TAGGART sp. z o.o. sp.
sp. k., MCCARTHY & TAGGART sp. z o.o.

k . (łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi")
Spółek Przejmowanych nastąpi w trybie art.492 S 1 pk. I
I .3.Połączenie Spółki Przejmującej i
majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę
k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego
Przejmującą, w zamian zn nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które
na zasadach opisanych w Planie Połączenia.
obejmą wspólnicy Spółek Przejmowanych,
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I .4. Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek tj.
goldplace.eu oraz mctgroup.eu nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie
poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym zostanie
podjęta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółek
łączących się podejmujących uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 21k.s.h.).
Biorące udział w procesie łączenia spółki osobowe —Spółka Przejmowana 1 i Spółka
Przejmowana 3 zawiadomią wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki o zamiarze
połączenia się z inną spółką zgodnie z art. 521 S 1 k.s.h.
Biorące udział w procesie łączenia spółki kapitałowe zawiadomią wspólników o zamiarze
połączenia z inną spółką zgodnie z art. 504 S I k.s.h.
I .5.Plan Połączenia zakłada połączenie spółek w trybie wskazanym w art.5031 k.s.h. i art. 520S2

k.s.h., tj bez sporządzenia sprawozdania i udzielenia informacji o których mowa w art. 501
k.s.h. oraz bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i
rzetelności, wobec faktu, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek kapitałowych wyrazili
na to zgodę oraz nie zażądał tego żaden ze wspólnikówłączących się spółek z udziałem
spółki osobowej. Oświadczenia wspólnikówłączących się Spółek o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503 Ik.s.h.. stanowią
odpowiednio: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4.

I .6.Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek
na
kapitałowych i wspólników prowadzących sprawy łączących się spółek
zasadzie art. 498 k.s.h. i art. 517 S I k.s.h.
roku o ochronie konkurencji
I .7.Zgodnie z regulacją art. 14 pkt la ustawy z dnia 16 lutego 2007
Spółek Przejmowanych przez
i konsumentów (Dz.U.2021.0.275) połączenie przez przejęcie
Prezesowi Urzędu Ochrony
Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji
Konkurencji i Konsumentów.

nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy
1.8.Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane
przez cudzoziemców

nabywaniu nieruchomości
z dnia 24 marca 1920 roku o
(Dz.U.2017.O.2278).

połączenia w celach:
I .9.Spółki zamierzają dokonać
Uproszczenie struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej
1.9.1.
podmiocie.
działalności gospodarczej w jednym

Ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami
i uproszczenie ich obiegu, ograniczenie części
(wyeliminowanie części dokumentów
i kontrolingu) oraz usprawnienia wewnętrznego
działań na poziomie księgowości
oraz uproszczenie procesów w zakresie zarządzania,
systemu finansowania działalności
finansową.
w tym ryzykiem i płynnością
Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, IT i
Redukcji kosztów działalności
1.9.3.
jako odrębne podmioty poprzez skupienie tej działalności w
księgowej, funkcjonujących
wyeliminowanieczęści czynności.
jednym podmiocie, w tym
I .9.2.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE
STRONY UZGODNIŁY
NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:
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2. TYPY LĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o. jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością.

2.2. GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o. sp. k. jako spółka przejmowana jest spółką
komandytową.

2.3. MCCARTHY & TAGGART sp. z o.o. jako spółka przejmowana jest spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością

2.4. MCCARTHY& TAGGARTsp. z o.o. sp. k. jako spółka przejmowana jest spółką
komandytową.

3.

FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

3.1 Spółka przejmująca: GOLD PLACE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3.2 Spółka przejmowana I : GOLD PLACE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa.

3.3 Spółka przejmowana 2: MCCARTHY & TAGGART spółka z

ograniczoną

3.4 Spółka przejmowana 3: MCCARTHY & TAGGART spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością.

odpowiedzialnością spółka komandytowa.

4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
4.1 Siedziba spółki przejmującej: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 27.
4.2 Siedziba spółki przejmowanej I : 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 27.

4.3 Siedziba spółki przejmowanej 2:00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 27.
4.4 Siedziba spółki przejmowanej 3:00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 27.

5. WARUNKI POŁĄCZENIA
5.1 Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu:

Spółka Przejmująca:
GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie,
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego
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w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. . Warszawy w
Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000394656, NIP:
5272663131 , REGON: 14515143600000,o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł
wpłaconym w całości.
Kapitał zakładowy dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł.
Wspólnicy GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością:
•

Przemysław Artur Boruch —posiada 50 udziałów o łącznej wartości 5000 zł

Spółka przejmowana I
GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000453200,NIP: 5272641336,REGON: 142676300
Wspólnicy GOLD PLACE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka

komandytowa:

Komplementariusz:
•

Gold Place Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), która

wniosła wkład w postaci udziałów w spółce przekształcanej o wartości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych).
Komandytariusz:
Przemysław Boruch, który wniósł wkład w postaci udziałów w spółce przekształcanej
o wartości 19.500,00zł (słownie: dziewiętnaścietysięcy pięćset złotych); a
ponadto na
podstawie umowy zbycia praw i obowiązkówz dnia 31 stycznia 2018 roku nabył
ogół
praw przysługujących Katarzynie Brudnickiej,która wniosła wkład pieniężny
do Spółki
w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Spółka przejmowana 2
MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie,
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego
ramach Krajowego

w
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS
0000426986, NIP:
5272680402, REGON: 146207877000000 kapitale zakładowym w
țvsokości 5000 zł
wpłaconym w całości.
Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50
zł.
Wspólnicy MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością:

•

Przemysław Artur Boruch posiada 100 udziałówo łącznej wartości

5000 zł.

Spółka przejmowana 3
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MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000446166, NIP: 5272643482, REGON: 142707910.
Wspólnicy MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka
komandytowa:
Komplementariusz:

•

MCCARTHY & TAGGART Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (tj. Spółka
Przejmowana 2) która wniosła wkład w postaci udziałów w spółce przekształcanej o

wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Komandytariusz:

• Przemysław Artur Boruch, który wniósł wkład w postaci udziałów w spółce
przekształcanej o wartości 19.500,00zł (słownie:dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych)-

Połącznie spółek nastąpi w trybie art. 492 SIpkt. I k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego
majątku spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, za nowoutworzone udziały w kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte przez wspólników Spółek
Przejmowanych, zgodnie z zapisem pkt. 6 poniżej.

6 WYDANIE UDZIAŁÓW
6.1 Z dniem połączenia wspólnik spółek przejmowanych - Przemysław Artur Boruch, staje się
wspólnikiem Spółki Przejmującej obejmując nowe udziały.
6.2 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący obecnie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) zostanie podwyższony o kwotę 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 450 (słownie:
czterysta pięćdziesiąt) nowych udziałówo wartości nominalnej 100 zł każdy, które zostaną
wydane w następujący sposób:
6.2.1.

W odniesieniu do Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.

k. Przemysław Artur Boruch obejmuje 205 nowych udziałów o wartości nominalnej 100
zł każdy, co odpowiada jego udziałowi kapitałowemu w Spółce Przejmowanej I.
6.2.2.

W odniesieniu do McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sp. k. Przemysław Artur Boruch obejmuje 195 nowych udziałów o wartości nominalnej
100 zł każdy, co odpowiada jego udziałowi kapitałowemu w Spółce Przejmowanej 3.

W odniesieniu do McCarthy & Taggart sp. z o.o. Przemysław Artur Boruch
6.2.3.
obejmuje 50 nowych udziałówo wartości nominalnej 100 zł każdy, co odpowiada
jego
udziałowi kapitałowemu w Spółce Przejmowanej 2.

6.3 Pozostali wspólnicy spółek Przejmowanych, tj.'
Spółka McCarthy & Taggart sp. z o.o. będąca wspólnikiem w spółce
6.3.1.
McCarthy &
Taggart sp. z o.o. sp. k., nie otrzyma nowych udziałów w Spółce Przejmującej
w wyniku
połączenia, ponieważ uczestniczy w nim jako Spółka Przejmowana 2. A
zatem, z dniem
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połączenia ustanie byt prawny McCarthy & Taggart sp. z o.o. poprzez przejęcie jej przez
Gold Place Polska sp. z o.o.
6.3.2.
Spółka Gold Place Polska sp. z o.o. będąca wspólnikiem w Gold Place Polska sp.

z o.o. sp. k. zostaje pominięta w przydziale nowoutworzonychudziałów w Spółce
Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem sama występuje w procesie połączenia

jako spółka Przejmująca spółki, w której posiada udziały, tj. obejmuje udziały w Spółce
Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 ksh.

7 STOSUNEK WYMIANY
7.1 W związku z faktem, iż zgodnie z wycenami księgowymi McCarthy & Taggart sp. z o.o. oraz
McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wartość bilansowa tych
spółek jest ujemna występują istotne trudności w ustaleniu parytetu wymiany przy tworzeniu

Planu Połączenia. W związku z tym oraz w celu wypełnieniapostulatujednolitości metod
wyceny podmiotów biorących udział w połączeniu,jak również faktem, że w sposób
pośredni lub bezpośredni wszystkie podmioty biorące udział w połączeniu kontrolowane są
w 100% przez jednego wspólnikaparytet wymiany udziałów został ustalony w sposób
umowny wg wartości historycznie wniesionych wkładów do spółek przez wspólników.

7.2 W konsekwencji przyjęto, że dla celów połączenia:

7.2.1.
Wartość Gold Place Polska sp. z o.o. wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych)
7.2.2.
Wartość Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieściajeden tysięcy złotych)
7.2.3.
Wartość McCarthy & Taggart sp. z o.o. wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych)

7.2.4.

Wartość McCarthy& Taggart spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąsp. k.

wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

7.3 Stanowisko doktryny, a w szczególnościprzepisy prawa, nie przesądzają, że parytet
wymiany udziałów musi opierać się na matematycznychmetodach wyceny. Dopuszczalne
jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia
„umownego” parytetu wymiany, niewynikającegowprost z żadnej metody »ceny.
Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzynkiewicza (vide:
Komentarz do art. 503 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Mateusz
Rodzynkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014 (źródło: LEX)): „(...) nie można a priori
odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający
rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawetjeżeli tak określony parytet wymiany nie jest
oparty na jakiejkolwiek znanej metodzie wyceny.” Przywołany komentator w cytowanym
komentarzu wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia
parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która
jednak

nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie
pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają

wartość po stronie spółki uczestniczącejw łączeniu mającej ujemny kapitał własny”
Podobnie Adam Opalski (w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie,
podział i
przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz.
Opalski):

Art. 491-633, red. Prof. Dr hab. Adam
Stąd też za trafny należy uznać pogląd, że dopuszczenie jest
czysto umowne
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określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiejkolwiek metody wyceny, czyli
określenieparytetu zgodnie z wolą i interesamiwspólników(zob. E.W. Maruszewska,
Połączenia, s. 48).”
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PARYTETWYMIANYUDZIAŁÓW

8.1 Nowe udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych
Przemysławowi Boruch w proporcji do posiadanych przez niego udziałów lub wkładów
kapitałowych w tych Spółkach Przejmowanychprzy zastosowaniu następującego stosunku
wymiany:
8.2 Odnośnie do spółek:
Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

w zamian za każde 100 zł w udziale kapitałowym spółki osobowej Przemysław Boruch
otrzymuje po 1 udziale w wartościnominalnej 100zł w Spółce Przejmującej.
8.3 Pozostali wspólnicy spółek Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k. oraz McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. tj. Gold Place

Polska sp. z o.o. oraz McCarthy & Taggart sp. z o.o. zostają pominięci, ponieważ
uczestniczą oni w procesie połączeniaodpowiedniojako Spółka Przejmująca oraz Spółka
Przejmowana 2. Zgodnie z opisem w pkt. 6.3 powyżej.

8.4 Przemysław Boruch, jako Wspólnik spółki McCarthy & Taggart sp. z o.o. w zamian za każde
2 udziały w Spółce Przejmowanej 2, o wartości nominalnej 50 zł każdy, otrzyma 1 udział o

wartości nominalnej 100zł w Spółce Przejmującej.

9 DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁYZ POŁĄCZENIAUPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU

W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

9.1 Udziały Spółki Przejmującejwynikającez połączeniauprawniaćbędą do udziału w zysku
od wypłaty zysku za rok 2021, z zastrzeżeniemzapisówponiżej.
9.2 Niezależnie od zdania poprzedniego w pkt. 9. I :

9.2.1 Prawa do zysku w spółce Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. za okres od 01 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021, wynikające Umowy spółki
komandytowej, będą wypłacone wszystkim wspólnikom, odpowiednio do udziału w
zysku przyjętego w Umowie Spółki Komandytowej, niezależnie od daty przejęcia przez

Gold Place Polska sp. z o.o. Prawo wspólnikówopisane w zdaniu poprzedzającym
pozostanie ważne również w przypadku przeniesieniawłasności udziałów w spółce
przejmującej na osoby trzecie. Ewentualny nabywca udziałów Spółce Przejmującej
zostanie zobowiązany do wypłacenia zysku w Spółce Przejmowanej I za w/w okres, na
rzecz wspólnika aktualnego na dzień podpisania Planu Połączenia.

9.2.2

Prawa do zysku w spółce McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. zn okres od Ol stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021, wynikające Umowy spółki, będą

wypłacone wszystkimwspólnikom,odpowiedniodo udziałuw zysku przyjętego w

Umowie Spółki Komandytowej, niez.ależnieod daty przejęcia przez Gold Place Polska
sp. z o.o., przy czym prawa do udziału w zysku przypadające spółce McCarthy & Taggart
Sp. z o.o., przypadną Spółce Przejmującej, w związku z tym, iż McCarthy & Taggart
Sp.
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z o.o. przestanie istnieć jako podmiot prawny z dniem jej przejęcia. Prawo wspólników
opisane w zdaniu poprzedzającym pozostanie ważne również w przypadku przeniesienia

własności udziałów w spółce przejmującej na osoby trzecie. Ewentualny nabywca
udziałów Spółce Przejmującej zostanie zobowiązany do wypłacenia zysku w Spółce
Przejmowanej 2 za w/w okres, zgodnie z zapisem zdań poprzedzających.

10 UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Zgodnie z art. 506 k.s.h. i art.522 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały
Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwał wspólników Spółek
Przejmowanych, obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz
zgodę na treść proponowanych zmian do umowy Spółki Przejmującej, wynikających z
połączenia tychże Spółek.

Projekty uchwał o których mową powyżej stanowią Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,

Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 8.

11 SUKCESJA GENERALNA
W yniku połączenia Spółek Gold Place Polska sp. z o.o. wstąpi z Dniem Połączenia we
wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

12 ZAŁĄCZNIKI:
stanowią:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Zgodnie z art. 499 S 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia

Oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 5031S I KSH,

w przedmiocie wyłączenia z obowiązku:sporządzeniasprawozdania o którym mowa
w art. 501 S I KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 S 2 KSH, oraz

badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.(4szt) (Załączniki
I -4)uchwała zarządu Spółki Przejmującej
Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o
połączeniu ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną
3 (Załącznik nr 5 )
Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej
1
Spółką Przejmującą (Załącznik nr 6 )
o połączeniu
Projekt uchwały nadzwycmjnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej
2
o połączeniu ze Spółką Przejmującą (Załącznik nr 7)
Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki
Przejmowanej 3

o połączeniu Spółką Przejmującą(Załączniknr 8)
Projekt zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (Załącznik
nr 9)
ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I na dzień 31/07/2021
r.
(Załącznik nr 10)
ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31/07/2021
r.
nr I l)

(Załącznik

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 31/07/2021
r.
(Załącznik nr 12)
oświadczenie Spółki Przejmującej z informacją o stanie księgowym
spółki,
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XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31/07/2021 r. (Załącznik nr 13)
oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 z informacją o stanie księgowym spółki,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31/07/2021 r.(Załącznik nr 14)
oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 z informacją o stanie księgowym spółki,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31/07/2021 r.(Załącznik nr 15)
oświadczenie Spółki Przejmowanej 3 z informacją o stanie księgowym spółki,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31/07/2021 r.(Załącznik nr 16)
Uchwała zarządu Spółki Przejmującej w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
(Załącznik nr 17)
uchwała zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie rozpoczęcia procesu
Połączenia, (Załącznik nr 18)
uchwała zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie rozpoczęcia procesu
Połączenia, (Załącznik nr 19)
uchwała zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie rozpoczęcia procesu
Połączenia, (Załącznik nr 20)

13 OŚWIADCZENIA:
Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki
Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oraz komplementariuszy Spółki Przejmowanej I
i Spółki Przejmowanej 3 w dniu 30.08.2021r,

Za GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o.

Za MCCARTHY & TAGGART sp. z 0 0

Za GOLD PLACE POLSKA sp. z o.o. sp.k.

Za MCCARTHY& TAGGART sp. z o.o. sp.k.

