
Plan połączenia poprzez przejęcie 

uzgodniony i sporządzony w dniu  29 kwietnia 2016 r. w  Poznaniu przez:

„Informatyka Bankowa POLSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 61-

739  Poznań,  Pl.  Wolności  18,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS

0000044610,  której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  NIP  7780082513,  kapitał  zakładowy:

100.000,00 zł, w całości opłacony, 

reprezentowaną przez: Paweł Masadyński - Prezes Zarządu 

zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, 

oraz

„Silver  Team”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością z  siedzibą:  61-131  Poznań,  ul.

Arcybiskupa  Baraniaka  88  E,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS

0000307630, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7822436483, kapitał zakładowy: 50.000,00

zł, w całości opłacony, 

reprezentowaną przez: Ireneusz Górniok - Prezes Zarządu 

zwaną dalej „Spółką Przejmowaną ”,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie

znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami,  a także na

obniżenie  kosztów  funkcjonowania  Spółek,  w  szczególności:  kosztów  zarządzania,  pracy,

marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy

plan połączenia. 

§ 1 

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: „Informatyka Bankowa POLSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) siedziba: 61-739 Poznań Pl. Wolności 18.,

2) Spółka Przejmowana:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma:  „Silver Team” sp. z o.o.,



c) siedziba: 61-131 Poznań, ul. Arcybiskupa Baraniaka 88 E

§ 2 

Sposób łączenia się

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

Przejmującą,  w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona

wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art.  492 § 1 pkt 1 ustawy kodeks

spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki „Silver Team” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością  (spółki  przejmowanej)  na  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  z  ograniczoną

odpowiedzialnością (spółkę przejmującą), za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom

spółki przejmowanej.

§ 3

„Silver  Team”  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  przenosi  na  „Informatyka  Bankowa

Polsoft”  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  swój majątek  w całości  wraz ze wszystkimi

korzyściami i ciężarami, rozwiązując „Silver Team” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, bez

jej  likwidacji,  zgodnie z  art.  493 § 1 kodeksu spółek handlowych,  w zamian za udziały,  które

„Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  wyda  wspólnikom

„Silver Team” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

1. Podstawą  połączenia  Spółek  są  bilanse  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z

ograniczoną odpowiedzialnością i „Silver Team” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na dzień 31.03.2016 roku.

2. Przeniesienie majątku „Silver Team” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w

dniu  wpisania  połączenia  do  rejestru  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  z  ograniczoną

odpowiedzialnością  i  wykreślenia  z rejestru „Silver Team” Spółka Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.

3. „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  własne

sprawozdania finansowe prowadzić będzie na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie

końcowym wartości przechodzących na nią aktywów „Silver Team” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.

§ 5

1. W  zamian  za  udział  w  „Silver  Team”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  o

wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i wartości bilansowej 200,00 zł (dwieście

złotych),  każdy  wspólnik  „Silver  Team”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,
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otrzyma w spółce przejmującej „Informatyka Bankowa Polsoft” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością  250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej  200,00

(dwieście)  złotych  każdy,  to  jest  udziały  o  łącznej  wartości  nominalnej  50.000,00

(pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

2. Objęcie  udziałów  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do Krajowego Rejestru

Sądowego.

§ 6

1. Na  skutek  połączenia  Spółek,  wspólnikom  Łączących  się  Spółek  nie  gwarantuje  się

szczególnych uprawnień jakie wiązały się dotychczas z posiadaniem przez nich udziałów w

Łączących się Spółkach.

2. Niewypłacone  wynagrodzenia  członków  zarządu  Silver  Team  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością  z  tytułu  sprawowanej  przez  nich  funkcji  w  Spółce  zostaną  im

wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej

funkcji.

§ 7

Wobec  połączenia  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialności  i

Silver  Team Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  kapitał  zakładowy Spółki  przejmującej

„Informatyka Bankowa Polsoft” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa się o kwotę

100.000,00 (sto tysięcy) złotych poprzez utworzenie 500 (pięćset) udziałów po 200,00 (dwieście)

złotych  każdy  z  przeznaczeniem  dla  wspólników  „Silver  Team”  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością.

§ 8

1. „Silver”  Team  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  wstępuje  z  dniem  połączenia

Spółek  we  wszystkie  prawa  i  obowiązki  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”  Spółka  z

ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w „Silver

Team”   Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  przechodzą  z  mocy  prawa  na

„Informatyka Bankowa Polsoft”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązujące

postanowienia  układów  zbiorowych  pracy  oraz  porozumień  między  pracodawcą  a

pracownikami pozostają bez zmian.

3. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu „Silver Team” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.
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4. Ireneusz Górniok - Prezes Zarządu „Silver Team” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zostanie  powołany  do  zarządu  „Informatyka  Bankowa  Polsoft”   Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością.

5. Wspólnicy „Silver  Team” Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  nabywają  prawo do

udziału w zyskach z dniem zarejestrowania połączenia Spółek. 

6. Z dniem połączenia wspólnicy „Silver Team”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

stają  się  wspólnikami  „Informatyka  Bankowa  Polsoft” Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością.

7. W związku z treścią Uchwały Nr 5/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  z dnia

31.03.2016  r.  „Silver  Team”  sp.  z  o.o.  stwierdza  się,  iż  ze  zlikwidowanego   kapitału

zapasowego „Silver Team” sp. z o.o. pozostała nie wypłacona wspólnikom Silver Team sp.

z o.o. kwota 350.00,00 zł  oraz, że obowiązek jej wypłaty przeniesiony został na spółkę

przejmującą „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o.,  która wyraża zgodę na przejęcie

powyższego zobowiązania wobec wspólników „Silver Team” sp. z o.o. i zobowiązuje się

wypłacić powyższą kwotę po połączeniu spółek, gdy będzie posiadała środki na wypłatę. 

§ 9

 Brak oświadczenia o stanie księgowym spółki oraz badaniu planu połączenia 

1. W dniu 29 kwietnia 2016 r. wszyscy  wspólnicy spółek uczestniczących w planie połączenia

wyrazili  zgodę  na  niesporządzanie  oświadczenia  zawierającego  informację  o  stanie

księgowym Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h., oraz zgodę na

niepodawaniu planu połączenia  badaniu biegłego. 

2. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 5381 § 1 k.s.h., oświadczenie zawierające informację o

stanie  księgowym  Spółki  Przejmowanej  nie  zostaje  załączone  do  niniejszego  planu

połączenia, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego. 

§ 10

Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają łączące się Spółki w stosunku 

w jakim ich dotyczą.

§ 11

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwał  o połączeniu spółek,

2. Projekt zmiany umowy spółki  „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o., 

3. Ustalenie wartości majątku spółki „Silver Team” sp. z o.o na dzień 31.03.2016 r. 

5.  Wyposażenie „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o.  

6.  Wyposażenie „Silver Team” sp. z o.o.

7.  Licencje i certyfikaty dotyczące „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o.  
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8.  Licencje i certyfikaty dotyczące „Silver Team” sp. z o.o. 

9. Umowy związane pozostające w związku z działalnością „Informatyka Bankowa Polsoft”

sp. z o.o.  

10. Umowy związane pozostające w związku z działalnością „Silver Team” sp. z o.o. 

11.  Zobowiązania  pieniężne  pozostające  w  związku  z  działalnością  Informatyka  Bankowa

Polsoft sp. z o.o.  

12. Zobowiązania pieniężne pozostające w związku z działalnością „Silver Team” sp. z o.o. 

13. Wykaz pracowników związanych z działalnością „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o.

14. Wykaz pracowników związanych z działalnością „Silver Team” sp. z o.o.

15. Środki trwałe „Informatyka Bankowa Polsoft”  sp. z o.o.  

16. Środki trwałe „Silver Team” sp. z o.o.

17. Zawiadomienie  Wspólników obu spółek o planie połączenia. 

18. Oświadczenie  w sprawie zgody, o której mowa w ust. 5381 ksh.

19. Zawiadomienie pracowników- art. 231  § 1  kp.

§ 12

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po dwa dla  każdej  ze

stron.

podpisy reprezentantów podpisy reprezentantów

Informatyka Bankowa Polsoft  Sp. z o.o.                                  Silver Team Sp. z o.o.

Podpisy osób reprezentujących  spółki  uczestniczące  w połączeniu  spółki  Informatyka  Bankowa

Polsoft  Sp. z o.o. ze spółką  Silver Team Sp. z o.o. zostały umieszczone na oryginale dokumentu

dostępnym w siedzibie spółki Informatyka Bankowa Polsoft  Sp. z o.o. i w biurze spółki  Silver

Team Sp. z o.o.                       
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