
PLAN POŁĄCZENLĄ

Przedsiębiotstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego EURO-MIX sp. z o.o. z siedzibą w
Żoracb otaz rM.E,.G.A.-POLĄND sp. z o.o. z siedzlbąw Zorach, sporządzof|y 1zatwterdzonv w
Żorachrv dniu 15 listopada 2019 r.

1. §7PROWADZENIE,.

W związku z zamlarem połączeńa, zarządy Spółek: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe EURO-MIX ,p. z o.o. z siedzibą v Żorach (dalej: ,,Spółka Pnejmujaca") oraz

§7.E.G.A.-POLAND Sp. z o.o. z siedzibą vr' Żorach (dalej: Spółka Przejmowana")
wspólnie sporuądzlły i zaakceptowały ninieiszy plan połączeńa (dalej: ,,Plan Połączenla"). Plan
Połączeńa został sporządzony na podstawie art. 49B i 499 kodeksu spółek handlowł-ch (dalej

,,k.s.h."). Połączeńe będące ptzedmiotem ninieiszego Planu Połączenta odbwva się lv trybie
połączenia przez przejQcie na podstawie aft. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez ptzenie sienie na Spółkę
Przejmujacą całego majątku Spółkr Puejmowanej w drodze sukcesji uniwetsalnej, bez
podwr.ż szenia kapitału zakładowego Spółki Przeimuiącej.

2. T\?, FIRNIA I SIEDZIBA SPOŁtrK UCZH,STNICZĄCYCH §7 POŁĄCZE,NTIU (at.
199 § 1pktlk.s.h.).

2. 1. SPOŁI3 PRZtrJMU.IĄCA

Firma: Ptzedsiębiofstwo Produkcyjno Handlor.vo LJsługowe iIL|RO-N{IX sp. z o.o.

T'vp: Spółka z ograńczoną odpowiedzialnością Siedziba, 'Żow. IQpitał zakładowy: 55 380,00

zł (słorvnie: pięćdziesiąt pięć tysięcy ttzysta osiemdziesiąt złotyc|) rv całości opłacony. Spółka
wpisana do rejestrrr przedsiębiorcórv I{raiowego Re)estrrr Sądowego prowadzc>nego ptzez
Sąd RejonowtrI v/ Gliwicach, X Wł,dział Gospodatczv l(rajowego Rejestrrr Sądowego, pod
numelem i{RS: 0000102753, posiadająca NIP: ó510003845, REGON: 270076]84.

2.2. SPOŁKA PRZEJN,IO§7AN A

Firma: §7.E.G.A.-POLAND sp. z o.o.

Typ: Społka z ogtan7czoną odpowiedzialnością, Siedziba: Żory. Kapitał zakładorł1: 432 960,00

zł (słownie: cztelTsta trzvdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) w całoŚci
opłacony. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców l{rajowego Rejestru Sądolvego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X WydziaŁ Gospodarczy I{rajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem I{RS: 0000157958, posiadająca REGON 272643508, NIP
6511,00457 4.

3. SPoSoB P)ł,ĄCZENIA IJEGO PoDSTA\[ry PŁĄ§rNE.

3.1. Z uwagi na fakt, ń Spółka Przejmujaca jest jedynym wspólnikiem Spółkt
Przejmowanej i posiada 100% udziałórv w kapitale zakładorłl,m Spółkl Przejmowanej,
połączenie zostanie dokonane fla podstawie przeplsów k.s.h. regulującvch uptoszczoną
procedurę łączeńa spółek ti. na po<lstarvie art. 516 i\ 6 k.s.h.. Połączenie nastąpi §/ drodzę
prze)ęcia, w Ębie określonym \rr aft. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., t1. poprzez przeniesienie na

Społkę Puejmuj+cą całego majątku Spółki Przejmowanej lv drodze sukcesji uniwersalnej. \W

zwtązku z zastoso\t/aniem upfoszczonej metody połączeńa vl.nikaiącej z, att. 51,6 § ó k.s.h.

otaz fla podstawie art. 515 § 1 k.s.h. polączente nastąpi bez podrłlższenia kapitału
zakładowego Spółki P tzejmujące1.
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3.2. Na skutek wpisania pruęz Sąd Rejestrorłry połączeńa do Rejestru Ptzedsiębiorców
I{rajowego Rejestru Sądowego (,,Dzień Połączeńa"), fiastąpi \łJ,kreŚlenie SPÓłki
Przeimowanej z Rejestru Przedsiębiorców l{raiowego Reiesttu Sądowego or^Z i"i
rozltriązaruebez przeptowadzenia postępowania likwidacyjnego w Ębie art. 493 t\ 1 k.s.h.

3.3. 7,godnie z dyspozl,cją art. 515 § 1 k,s.h. w związku z faktem, ze Spółka Pnelrnująca
pclsiada 100% udziałóxx, w Spółce Przejmorvanej, połączenie odbę<lzie się bęz

podwyższenia kapitału zakładorvego, jak również bęz zmlanv umowy Spółki Przejmujłc"]. §7
związka z qm do niniejszego Planu PoŁączenia nie jest dołączanv projekt zmtan1, umowtr-

Społki Ptzejmujacej.

3.4. Na podstarvie art. 516 § ó k.s.h. rv zrviązku z, art.51,6 § 5 k.s.h. nie jest wTmagane

poddanie Planu połączeńa badaniu przez bległego w zakresie poprar,vności i zetelności
otal sporządzenie ptzęz bicgłcg<l stosownej opinii, jok równiez fuę iest \łTmagane

sporządzcnię pIzez 7auądy łączących się Społek pisemnego sprau,ozdania

uzasadńającego połączeńe, i"go podsta,,w- pfawnc i uzasadnienie ekonomicznę otłz
stosunek wymiany udziałów lub akcli, o który,m mowa \v art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

3.5. Zgodńe z aIt. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanle zgłosz<.,ny do sądórv

re j esttorłlrch łączący ch się Sp ó ł ek.

3.ó. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do prrblicznej wiadomoŚci na stronie

intetnetowej Spółkr Przejmującej oraz stronie intetnetowej Społki
Przejmorvanej: , . PlanPołączenia będzie udostępnionv do publicznej
rviadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc ptzed datąZgromadzenla §fspóLnikórv

Sp<iłek, na którym ma b,_"ć podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończęńa
Zgrc>madzenia Wspólnikow Spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.7. Spółka Przejmuiąca będzie prorvadziła srvoje księgi rachunkowe w §-m sprawozdania

{inansowe na zasadztę kon§.nuacji określon,vch w ostatnim bilansie focznym
przechodzących na nią aktl.wów Spółki Przejmolł,anej. N{ajątek każdei z |ączących się Spółek
będzte zarządzany przez Spółkę Przejmującą<>ddzle}ńe przez okres co najmniej 6 miesięcv

od dnia ogłoszenta o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich
w-ierzvcieli, których wierzytelności p<lwstaly przed druem połączenla, aktórzv przed upłvrvem Ó

miesięc,v od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądajana piśmie zapŁaq, zgodnie 7, aft. 495 § 1 k.s.h.

3.B. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samei grupy kapitałowe1. Przez gruPę

kapitałową zgodnie z art.4 pkt 14 ustawy z dnla 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity: Dz. l. z 2018 r. poz. 798 z poźn. zm.) należy rozumieĆ

wszystkich przedsiębiofcć)w, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub poŚredni

pnez jednego przedsiębiorcę, w qlm równiez tego przedsiębiorcę. §7 związku z porłr,ższyrn

stosownie do art. 11 pkt 5 rvrv. usta\ła. połączerue nie będzie podlegać oborviązkowi
zgłoszeńa koncentracji przedsiębiorcórv do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
1{onsumentów.

3.9 Pneprowadzenic poŁączenia nie rłwmaga zęzw-o|enla Nfrustra ds. Wewnętunych na nabycie

ptzez Spółkę Pzejmujacą nietuchomości nalezących do Społck Przcjmowanych zgodnie z

att, B ust, 2 ustawY z dnta 24 lr:.arca t920 roku o nabl,waniu nierrrchomości pIzez
cudzozięmców (tekst jednoliw: Dz.U. z 2017 r. poz.227B z poźn. zm.).

3.10. Spółka Pzejmujaca z Dniem Połączenia zgodnie
wszystkie pfawa i obowiązki Społki Przejmorvanej.

3,11. I{oszt połączeńa będzie obciążac Spółkę Przejmujac+.

z art. 494 !\ 1 k.s.h. ,,vstąpi rve
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4. PARYTETY \&YN{IANY UDZIAŁO§7.

W związku z faktem, że Spółka Przcjmujaca posiada 100 % :udziałów w Spółce Ptzejmowanej,
która stanowr jej spółke jednoosobową Plan połączeńa nle zańera stosunku wl,miany udziaŁów
SPółki Przeimowanej na udziałv Spółkr Przejmuiącei, ani rłysokości ewentuaLnych dopłat.

5. ZASADY D o,rYC Z Ą CF, PRZY, ZNAN IA UDZI Ał,o§7 §7 SP oŁ C E PRZ EJN,ILTĄC EJ.

§7 zlviązku z faktęm przejęcta jednoosobowej społki należącej do Spółki Ptzejmującej, w
konsekwencji z wr.łączeniem procedur1 rĘ,miany udziałów, nie wprorvadza się zasad
dotycz ącvch pv\ znaw ańa udział óu, w Sp ół ce Prz e jmuj ące j.

(l. DzIIl,Ń, C)D KT,OREGo uDZIAŁy Społ,KI IRZEJN{uJĄCEJ UIRA§rNLĄJĄ Do
UDZIAŁU §7 ZYSKU SPOŁKI PRZEJN{LTĄCE]

W zutązku z faktem przejęcta jednoosobowej spółki należącej do Społki Przejmującej, w
konsekwencji z vyłączeniem procedury rłrymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego
udziały, o których mowa w pkt 5 powvżei, uptawniajĄ do uczestnicfiva w z,vsku Spółki
Przejmujące1.

7. Pfu\§rA PRZYZNANE PRZEZ SPOł,KĘ PRZE_JN{UJĄCĄ UDZIAŁO§7COM oR*ĄZ
OS OB OM SZCZEG OLNTE Lr PRAV,NI ONYN,I §7 SP OŁ C E, PRZE_I i\{OWANEJ.

§7 wynrku połączerua nie zostaną przyzr'ane żadne szczególrre uprawnienia, o których mowa w
aft.499§lpkt5k.s.h.

B. SZCZEC}ÓLNE KORZYŚCI DLĄ CZŁoNKo§r oRG,\NoW ŁĄCZĄCYCH SIĘ
SPOł.I].K ORAZ INNYC H OSOB UC Z ESTN ICZ ĄCY CH §7 POŁĄC ZE NIU.

§7 rłryniku połączenla nie przewiduie się szczególnvch korzvści dla członkórv organów
łączących się Spółek oraz innvch osrib uczestńczącvch w połączeniu, o któn ch mov/a w
art.199 § 1pktók.s.h.

9. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z att. 499 § 2 k.s.h. clo planu połączenla załącza się następujące dokumcnty:

Załącznk nl 1 - Projekt uchwały l.Jadzrłl.czajnego Zgromadzenla Wspólników Spółki
Prze)mującej o połączeniu Społek;

Załączlłlr ffi 2 - Proiekt uchwały Nadzlłl.g22jnego Zgtomadzeńa Wspolników Spółki
Ptzejmowanej o połączeniu Społek;

Załącznlk nf 3 - Ustalenie rvartości majątku Spółkl Ptzejmor,vanej 11^ dzień 31

październka 2019 roku;

Załączńk nt 4 - Oświadczenie o stanie księgo,1r,vm Spółki Przejmowanej sporządzonę d7a

celów połączenia na dzien 31 października 2019 roku.

ZaŁącznlk nr 5 - Oświadczenie o stanie księgorwm Spółkl Przejmuj+cej spr:rządzone dla celów
połączenia na dzien 31 paździetnlka 2019

15 listopada 2019 r.
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Załącznknt 7

I)o Planu Połączenta ptojekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenla \X/spólników

Pzedsiębiorstwa Ptodukcyino Handlowo Lisługowego EURO-N{IX sp. z o.o. z siedzibą w
Żorach (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

I]CHW,Ał-A 
^TR......

N a cl 7w y c 7E n ego 7,grc, rn a d ry n i a LV.łP ó l n i k ó w S P ó ł ki

Pryedsiębior.rtwo Produkqjno Handlopo (J.rługowego EURO-MIX .fp. <0.0. 7riedrybą p Zorach

ądnia. .....20l9 roku

w sPrawie Połąc7enia lPólki Pąedłąbiors:wo Pruduktjjno Handlowo [.Jlłagowe EURO-MIX tP. < 0.0. < sied7ibą w

Zorach ora7lY.E,.G.Ą.-POL,1]\D Ę. <0.0. ąsiedębą w Zorałh.

§1

/. Nad(ry,cąalne Zgronadrynie V.tPólników Ptrydłiębiorsrwa Prodaktyno .Handlowo Llsługowego ELIRO-MIX .łP. i
o.o. dryałaiąc na Pctd.łIawie ai. 506 Kodeksu Spólek Hand/owlth (da/ej: ,,k.ł.h.'), po ptrydłtatuieniu Pląe1
Zaąad SPólki w trybie aft, 505 § 1 k..ł.h. i.łIofn_ych e/emenlów Plana Połąłąenia i po <aplvtaniu ,rig iPełną
dokanentaĘą doĄcęcą Procedury Poląlrynia, nłtielta,m poianawia dokonać połącąenia Ęółki Ptędsiębiontwo
Pradakqjno L:[andlowo {Jsługowe ELRO-illX g. ł ,.r. i lied7ibą w Żrlr,łth, wpivne1 do rjenla Plrydłiębiorców
Kralowego Rq'e.rlru Sądowego Prowadionego pąył Sąd Relonowy u Gliwicach, Ę |f,lldęał GoĘodarcry Kralawe.go

Relenru Sądłwąga pod. nunerem 0000102753, poliddĘan XlP:65/0003815, REGON; 270076781 (dali:

,,SPółka PąE'nająca") ąe Spólką Pąg'mawaną IY'.E.C.,Ą.-])OL,,1|łD Jp. \ 0.0. ; łiedlbą u Zorach, Ęisaną do

rejestra PąedłąbiorcówKrąowągo Rq'einł Sądaa,egaproluadlonepo Pryx-|ąd Relonoryi u Gliuicath, X W'jd7lal
CoĘrldarc1t Kmjowe3o Rq'eltru Sądowego, pod numerem I{RS: ()000157958, połiadająca REGO]\, 272613508. i\Il'
651 /001r71.

2. Prlłąc1enie na§t€Płle na Pod,łtawie aff. 192 § 7 pkr / k..ł.h., ł.popry<pąenie.rienie na Spółkę PtryjnĘąLa ułego

nĘątku SPółki Pryjnrlwanq' w drad7g łaknlii aniuer,ra/ne1, be1 podwjryrynia kapilału 7akładowego SPółki
l)ąEtllulł,,E.

§2

}\adlayąajne Zgromadrynn Vqólników dryałqlac na podłtawie art. 506 § a k.ł.h. niniel.ram wJjrćł<tl igoĄ na Plan

Połącąenia azgodnion1 i ?rryjęU Pryr. Zorąą4 łąciągch się Spóhk w dnia l 5 liłopada 20/ 9 roku, który 7ottal
adostęPnionj be7Płatnie do Pablicąne1 wiadomo.fi na ironie intemetow/ Spółki PąEnujące1 orai,fPółki Pąg)noluanej,

ryodnie 7500 § 21 k.ł.ll. i slanowj iałąc1nik nr 7 do ninielł1g UchwaĄ.

§3
'l . Połąłąenie 7onanie PąeProwad7one w ranlach /7w. prorcdary upłvtąt,ąone1 t1. ryodnie iart. 5/ 6 § 6 k.lh.

2. Pclłąt7enie SPółek nanęPrye ryodnie 7 art. 515 § 1 k.l./t. be7 poduyiłrynia kapitała 7akładowego, gĄi
SPóla PąEnĄała prlsiada 100% ud{ałów w SPółkach PąEmowanycll.

§1

|ladąwyc1alne Zgromadienie W:Pólników upowa;nia Zaąąd Spółki Pr7Emująte1. do podiętia włrylkich d7iałań i
c4tnno,1'ti Jakryc7gch ()ra< PrawłryLłl koniec7njch do prawidłowego wykonania ninielł7E achwał1, rnEalllch na cela

dokonanie Połącąenia, o którym mowa powlig-.

§5

Uchwała wLhod{ w auie ądniem pcldjęcia.

^*}



Załącznlknt 2

Do Planu Połączenia projekt uchwały Nadzwyczajnegc; Zgromadzenia §fspólników §f.E.G.A.-
POLAND sp. ż o.o. z sledzlbąw Żorach (Spółki Ptzejmowane1) o połączeniu Spółek.

t,ICHV ł,A,\,R......

I\ a diql c 7E n e go Z,qro m a d ry n i a V sp ó l n i k ó w S P ó ł ki

V.E.CA.-])OL ND Ę. ł0.0. 7sudębą w Zorałh

7.dnia. .....20l9 roku

la Ęrawie Połąt1enia .l-Półki Pąedłiębiorrtwo Prodakginc, Hand/owo (Jlłagowe L,URO-MIX sP. < 0.(). < sied7ibą u
Z ora t h orai. V.E . G..4. - ]>OIAN D Ę. ł o. o. 7, s ie d ii b ą w Zo ra ł lL.

§/
/. Nad7wlcąalne Zgrorłladrynie lł'ęó/ników \ł7.F,G-,1.-POL,,,1^D Ę. < 0.0. dlałalat nd pudltdwie art. 506
Kodebu SPółek l,{and/owycll (da/e1: ,,k.ł.h.'), po ptąedłtawieniu pry<. Zrąąd Spółki w lrybie arr. 505 § 1
k,,r.h. istotrych elementów P/ana Połącrynia i po ł!plł,],tja rię ipełną dokumentatlą doĄrąącą prołedury

Połąc79nia, niniellryn Po,rtanawia dokonać połąt7enia spólki IY'.E.G.:1.-POLĄ]\D Ę. ł.0.0. iłied{bą w Zorułh.
wPiraną do relelha Plędsąbiorńw KrĘowego Relu,hu Sądawqa prowad3onego pry<Sąd Rejonow1l p Gliwicacll, X
Vjdęał CoĘodarła, KrĘowego Releltłu Sądowego, }>od numerełn I{RJ::0000757958, ptlłiadĘąca RtrGON
272643508, NIP 6511004571 (dalq: ,,SPółka Pt1g'mowała") ie ęółką Pląedłiębiorstwo Produkryjno FIandlowo

L}iagowe IILIRO-MIX Ę. ło.0. itiettjbą u Zoracll, Ęilanej do relestru pąeńiębiorców Kralowego Relełlła ,fądouego

Prowadrynego Pr7e7 Sąd Rq'onary1 w G/iwjcach, X lljdryał Gołpodarcryl KrĘowego R/ełha Sądllwęgl, Pcld nanerem
0000/ 0275 3, PosiaĘ4ca IłIP: 6510003815, RL]GO]\: 270076784 (da/e1: ,,Spółka P,tęinajała').

2. Połąc7enie ilaJĘPrye na Podstawie an. 192 § 1 pkt l k.s.h.. ł.popry<prynie.rienie na Spółkę PąE'mryącą cale.E
najątku SPółki Pąg'nowane1' w drodry vkceyi uniwerła/ne1, bey podwyĄ,rynia kapitała 7akładowe3o Spółki
PriimĘące1.

§2
NadęulcąEne Zgronadrynie V:Pólnikóa, dłialEąc na }>od.rtawie arl, 506 § a k.s.ll. ninielły,m wJrdza 7godę na Plan
Połąc7enia u7godniołry i Prylę\ Pąei ZaąąĄry łąc3ątlch :ię Spółek w dniu t 5 liłtopada 2019 roka, który 7ołtał
udotĘPnion1 be{łalnie do Pab/icine1 uiadołlol'ti na ttronie inIernetowęj Spółki Pr7ginujate1 oluiSpółki Pągnowane1,

ryodnie i5ot) § 2I k..r.h. i ł/anolłi iałątrylik nr 1 drl niniei.rryiL}chwaryL.

§j

1 . Połąt7.enie ąołtanie PąeProwad3one w ramach t1w. prondury aprołry,ione1 i. 7godnie 1.art. 516 § 6 k.s.h.

2. Połąclenie SPółek naiqbĘe 7godnie 7 art. 51 5 § 1 k.ł.h. bei poda24,1enia kapitału ąakładoluego Spółki
PąEnajace1.

§1

Nadąryciajne Zgronadrynle l.Vęó/ników uPowainia Zaąąd Spółki Pąg'mowan/, do podięcia wsry/kich dęałań i
camnoŚd fakt\c1n1ch oraą Prawnlch koniecirych do prawidłowego wykonania ninielsryj uchwaĄ, nĘąqcłl na t,e/a

dokonanie połącąenia, o króryn łnowa powlfu.

§5
[_Jchwała wchod{ w ade 7dniem PoĘęcia.



ZaŁącznlknt 3

Do Planu Połączenla - Ustalenie wattości majątku Spółki Przejmowane1 na dzień 31 paździetnka 201,9

roku.

USTAIEN IE \\,ARTO ŚCI NaJĄTKU

SPOŁKI W.E.G.A.-POLAND SPOŁKĄ Z OGŁĄNICZONTĄ ODPO\!1EDZL\I-NOŚCIĄ

7,SIEDZIBĄ\\,Zo*D -\CH NA DZIEN 31,PA7,DZItrRNIKA 2019

Na podstawie art. 4g9 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki \\'.E,G.A.-POLĄND sp. z o.o. z sieclzibą w

żorach ustalił wartość majątku Spółki na dzień 3I października 2019 roku, zgodnie z bilansem

spotządzonl.m n2 ten dzień, n^ krvotę 202 651 ,54 z1 (słownie: dwieście drva fr,siące sześćset

pięćdziesiąt siedem zło§,clr 54/100). Przl- occnie rvartości ma|ątku Społki pzejmorvanej Zarząd

wl,korzystał metodę aką.rvov, netto. Zdaniem Zarządv żastosowana metoda urvzględnia sPecr'fikę

działalności ptorvadzone j przez, Społkę i odzwierciedla rv sposób najbardziej należvtr,, wanoŚĆ jej majłtku.

Zarząd

Członek Zarządu
WE.G.A-ĘOL,ĄND Sp, zo.o, -Żorl

i',jl,,L]w"ł,t\,W [\
* 91 ift 1 5"! X'"X'### 

" i.ń

Żorv, dnia 15 listopada 201,9 r.

\r



Załącznlknr 4

Do Planu Połączenia - Oświadczenie o stanie księgowm Spółki Przejmowanej spotządzone dla
ceiów połączeńa na dzteń 3I paździetnlka 2019 toku.

oŚr,xł-łoczENIE

Zarząd Spółki W,E.G.A.-POLĄND sp. ż o.o. z siedzibą wżorach oświadcza, Ł poniższainfotmacja
o stanie księgclwi,,m Społki została spotządzona dla celów pc;łączeńa na dzień 31 paźdztenika 2019 r. tj.
na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Ptzejmolvanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt .1 k.s,h. z
zaclrorvaniem Ę.mogów określonr,.ch w aft. 499 § 3 k.s.łr. Stan księgow1, Społki Ptzejmclwanej trstalorro
na podstawie biiansu sporządzonego ptzy ulłorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie
jak ostatni bilans toczn}-. Suma bilansorva na &ień 31.10.2019 toku lłT,nost 66(1 207,39 zł (słownie:
sześćset sześćdziesiąt sześć q,sięcy dwieście siedem złotych 39/100) na potwierdżenie czego załącznlliem
do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzteń3I.10.2019 r.

Zarząd

Żc:,r_v, dnia 15 listopada 2019 r.

Ę.tO.-),

LĄ)

a.ltl i
rD" _It an

łonek Zarządu
ND Sp, t o.o,

Wr

W.E.G

m9r



W.E,G.A,-PoLAND
§Ę .4.9,9, " 4.4:?49 .4g,ry, .

(dane jednostki)

BlLANS

sporządzony na dzień 31 ,,!9 ?q19

jeclnostka ob!iczeniowa: , , Ę!l',l, ,

Wiersz l *yszczególnienie

I

rok
31

,d"i
t18

AKTYWA
A. Aktywa trwałc, w tym środki trwałe 888,37 1 695,97

B. Aktywa obrotowę, w tym: 665 319,02 699 054,42

- Zapasy 608 391,31 671 196,04

- naiezności krótkoternrirrorvę 44 612,48 22 037,58

C. Należne wpła§ na kapitał (fundusz) podstawowy

D. tidziaĘ (akcje) własne

Aktywa razem 666 207,39 700 750,39

PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 2o2 657,54 220 725,73

- kapilał (fundusz) podstawowy 432 960,00 432 960,00

B. Zobowtązanta i rezerwy na zobowiązania, w tym: 463 549,85 48o a24,66
- ręzelwy na zobou,iązania
- zoborviązania z §tułu kredytów i pożyczek

Pasywa razem 666 207,39 700 750,39

Zouu, il?) 
^Ą.),oqQ 

u
),

,1 i;,,', 1,, ,; _. r,i l,.i tł'.l
'r_-\'A._/ji' ..r'. :|.! -. ,:,. \ ,'. \'f .' l-',' , ;.;,, i .ł .r\, ,, (-*, '

l C-t
§ztt",,l,,t- }:, ćareąd u

[younnO Są z o.o. - Zoty

!§}k,t4 "i(,

nr,,L^u,żńó nol łVT 
^nFTNl 

\^/\,d.t^,ńi.}t^,r D^dalv^\^]dd^ CĄFiN - lułlrl n.,lLi cńfjn ńl

Stan na dzień kończący

rok bieżący

Xlza19



W.E.G.A._PoLAND
SP, Z O_.O, 47 ?a9 Żpry.

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT

Ę Ola jeanostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust. la pkt 1, g i 4oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości

! Ola jeOnostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony zaokres,,,9.1..q1,?9.]9. :.9].].QŹ9].9.,.

jednostka obliczeniowa: . .PLN.

Wiersz Wvszczególnienie
Dane za

rok bieżący

xl2o1g

rok poprzedni

31.12.2018
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi,

W tym: 938 536,67 B97 819,35

- znriana stanu produktóvi, (zu,iększenic - wafiość doclatrria. zmniejszenie -

wartość uięrlna) 17 951,62 _58 640,81

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 965 540,24 986 304,98
I Amortyzacja 807,60 1 096,12
II. Zttżycie rnateriałów i ener_qii 596 058,47 563 485,95
III. Wylagrodzenia, ubczpicczenia społccznc i inne świadczęnia 251 813,33 280 791,41

IV. Pozostałe koszł 116 860,84 140 931,50
C. Pozostałę przychody i zyski. w rym: 8 936,38 5 399,33

aktualizacja wartości aktyrvólv
D" Pozostałe koszty i straty, w tym: 1,00 72,17

aktualizacja warlości aktyrvow
E. Podatek dochodowy
F, Zysklstrata nctto (A-B+C-D-E)

(dla jednostek mikro, o których mowa w aft. 3 ust. la pkt 1, 3 i,1 oraz ust.
l b ustawy o rachunkorł,ości )

-18 068,19 _83 158,47

G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. lapktż ustawy o
rachunkowości)" w tvm:

I Nadwyżka przychodólv nad kosztami (wańość dodatnia)

lI. Nadwyżka kosztói.v nad przychodarni (lł.artość ujemna)

&ot\, la.ll,Łolgl

DrllL^t^,rńA nol lrT cnFT^l \^A,/.l^,ńi.tt^,. D^/.tL^lrtó^^ cnFTNl _ un^^^, nr,.ri a^fiń ńl

0zloneit Zarządu
A1PQLAND Sp, 1o.o. - Zory

Ur\YWr|Ą/l l
ylż" "loanna aaraaezf l/



P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o,o.

ul. Boczna 6,44-240 Żbry
NlP: 651-000-38-45

Załącznik nr 5 nr statYs$cznY:270076784

Do Planu Połączenia - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Pzejmującejsporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 października 2019 roku.

ośwteoczeurc

Zaząd Społki P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o.o. z siedzibą w żorach oświadcza, iżponiższa informacja o stanie
księgowym Społkizostała spoządzona dla celow połączenia na dzień 31 października 2019 r.

Stan księgowy Spółki Pzejmującej ustalono na podstawie bilansu spoządzonego plzy wykozystaniu tych samych
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Suma bilansowa na dzień 31,10,2019 roku wynosi
1 1,661 .277,96 zł (słownie: jedenaście milionow sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem
złotych dziewięćdziesiąt sześó groszy) na potwierdzenie czego pzedstawiamy ponizszy bilans:

B!LANs
sporządzony na dzień 31.{0.2019 r.

Wiersz AKTYWA stan na dzień

31.10.2019 r. 31.12.2018 r.
,l. 2. 3. 4.
A. Aktywa tnlvałe 3 749 062,98 3 913 349,06
l. Wańości niematerialne i prawne 5 452,72 1542,94
1, Koszt zakończonych prac rozwo jowych

2. wańośc firmv
3. nne wartości niematerialne i prawne 5 452,72 1 542,94
4. zaliczki na wańości niematerialne i prawne
ll. Flzeczowe aktvwa truvałe 1 928 517,32 2 096 713,18
1 srodkitrwałe: 1 928 517,32 2 096 713,18

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczysteqo qruntu) 772 983,06 772 983,06
b) budynki, lokale i obiektv inzvnierii ladowei iwodnei 375 907,22 480 666,68
c) urządzenia techniczne i maszvnv 644 691,74 782 316,00
d) środkitranspońu 49 493,97 22 405,06
e) inne środki tnivałe 85 441,33 38 342,38

2. srodkitruvałe w budowie
3. zaliczki na środki trwałe w budowie
lll. Należności długoterminowe 36 325,72 36 325,72
1. od iednostek powiazanvch

2.
Od pozostałych jednostek, w ktorych jednostka posiada
zaanqażowan ie w kaoitale 36 325,72 36 325,72

3. od pozostaĘch iednostek
lV. lnwestycje długoterminowe 1 778 767,22 1 778 767,22
1. Nieruchomości 1 153 978,71 1 153 978,71
2. Wańości niematerialne i prawne
3. Dłuqoterm inowe aktwa finansowe 624 7BB,51 624 788,51

a) w iednostkach powiązanvch: 439112,00 439112,00
- udziały lub akcje 439112,00 439112,00

- inne papiery wańościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale: 184176,51 184176,51
- udziały lub akcje 184176,51 184176,51

- inne papiery wańościowe

$rr* rW



P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o.o.

ul. Boczna 6,44-240 Żory
NlP: 651-000-38-45

n r staty sty czny : 27 007 67 84

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

) w pozostałvch iednostkach. 1 500,00 1 500,00

- udziały lub akcje ,1 500,00 1 500,00

- inne papiery wańościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. lnne inwestvcie dłuqoterminowe
V. Dłuqoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktvwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweqo
2, l nne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktvwa obrotowe 7 912 214,98 6 878 773,64
l. zapasy 2233 500,27 2 067 957,98
1, Materiały 841 174,92 955 676,56
2. póproduktv i produkty w toku
3. Produkty qotowe 452908,76 399 188,85
4. Towary 939 4,16,59 713 092,57
5. zaliczki na dostawv
ll. Należności krótkoterminowe 41,13126,13 3 857 179,14

1. Należności od iednostek powiazanvch 439 759,83 466164,44
a) z tvtułu dostaw i usłuq o okresie spłatv: 439 759,83 466164,44

- do 12 miesięcy 439 759,83 466164,44

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2.
Naleźności od pozostałych jednostek, w ktorych
iednostka oosiada zaanaażowanie w kaoitale: 257,55 553,46
a) z tvtułu dostaw i usłuo, o okresie sołatv: 257,55 553,46
- do 12 miesiecv 257,55 553,46
- povwzei 12 miesiecv
b) inne

3 Należności od pozostafuch iednostek 3 673 108,75 3 390 461,24
a) z tvtułu dostaw i usłuq o okresie spłaty: 3 673 1o7,75 3 360 121,63

- do 12 miesięcy 3 673 107,75 3 360 121,63

- powyzej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznvch i zd rowotnvch oraz i n nvch świadcze ń 1,00 25 765,98

) inne 4 573,63
d) dochodzone na drodze sądowei

lll. lnwestycie krótkoterminowe 1 500 970,92 897 083,13
1. Krotkoterm i nowe aktywa finansowe 1 500 970,92 897 083,13

a) w iednostkach powiązanych:

- udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone pożyczk|

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałvch iednostkach:
- udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone pożyczki

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe

) środki pieniężne i inne aktywa pienięzne: 1 500 970,92 897 083"13

4ry r\*
,l



P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o.o.

ul, Boczna 6,44-240 Żory
NlP:6il-Oa048-45

n r staty sty czn y : 27 007 67 84

- środki pienięzne w kasie i na rachunkach 1 49B 945,92 897 083,13

- inne środki pienięzne 2 025,00

- inne aktywa pienięzne

2. l n ne inwestycie krótkoterm i nowe
lV. krótkoterm inowe rozliczen ia m iedzvokresowe 64 617,66 56 553,39
c. Należne wpłatv na kapitał podstawowv
D. Udziały (akcie) własne

Aktywa razem: 11 661 277,96 10 792 122,70

tt,ru r<W



P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o.o.

u!. Boczna 6,44-240 Żory
NlP: 651-000-38-45

n r statysty czny : 27 007 67 84

- środki pienięzne w kasie i na rachunkach 1 498 945,92 897 083,13

- inne środki pienięzne 2025,00

- inne aktywa pienięzne

2. n ne inwestvcie krotkoterm inowe
lV. krótkoterminowe rozl iczen ia miedzvokresowe 64 617,66 56 553,39

c. Należne wpłatv na kapitał podstawowv
D. udziałv hkcie) własne

Aktywa razem: 11 661 277,96 10 792 122,70

tt,ru r<W 3



P.P.H.U. "EURO-MX" Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory
NlP: 651-000-38-45

n r staty sty czn y : 27 0 07 67 84

Wiersz PASYWA stan na dzień

3'1.10.2O19 r. 31.12.2018 r.
,l. 2. 3. 4.
A. Kapitał (fundusz) własny 10 125 267,01 9 980 186,37
l. Kapitał (fundusz) podstawowy 55 380,00 55 380.00
ll. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 068 762,85 8 905 200.89

- nadwyzka wańości sprzedaży (wańości emisyjnej) nad
wańościa nominalną udziałów (akcii)

lll. kapitał (fundusz) z aktualizaciiwycenv, w tvm: 31043,52 31 043,52
- z tytułu aktualizacjiwańości oodziwei

lV. Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe, w tvm: 430 200,00 675 000,00
- twozone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcie) własne

V. Zysk (strata) z lat ubieqłvch
Vl. Zysk (strata) netto 539 880,64 313 561,96
Vll. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkośó uiemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 536 010,95 811 936,33
l. Rezenłry na zobowiązania
1 Rezeruva z tytułu odroczoneqo podatku dochodoweqo
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe

- krotkoterminowe

ll. Zobowiązania długoterm inowe
1. Wobec jednostek powiązanych

2.
Wobec pozostałych jednostek, w ktorych jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jed nostek:
a) kredyty i pozvczki
b) z tytułu emisli dłuznych papierow wańościowvch
) inne zobowiązania finansowe

C) zobowiązan ia wekslowe
e) inne

lll. Zobowiązan ia krótkote rm ! n owe 1 432 515,24 673 027.42
1 zobowiązania wobec iednostek powiązanvch 

: 44 612,48 17 911,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymaqalności: 44 612,48 17 911,58
- do 12 miesięcy 44 612,48 17 911,58

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2.
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażownie w kapitale: 159,90 159,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymaqalności: ,159,90 159,90
- do 12 miesięcy 159,90 159,90
- powyzei 12 miesięcv
b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałvch ied n oste k 1 378 698,29 653 544,53
a) kredyty i pozyczki 385,22 445,91
b) z tytułu emisii dłuznych papierow wańościowvch
) inne zobowiązaaia finansowe

d) z tytułu dostaw i usłuq o okresie vwmaqalności: 1 167 864,02 575 229,72
- do 12 miesięcy 1 167 864,02 575 229,72

- powyzej 12 miesięcy

Ylry^\



P.P.H.U. "EURO-MX" Sp. z o,o.

ul. Boczna 6,44-240 Żory
NlP: 651-000-38,45

n r staty sty czn y : 27 007 67 84

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usłuqi
f) zobowiązan ia wekslowe
g) z $tułu podatków, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz
qlych tytułow pu blicznoprawnych 210 449,05 77 868,90
h) z tylułu wynagrodzeń
i) inne

4. Fundusze specjalne 9 044.57 1 411,41
lV. Rozliczen ia międzyokresowe 103 495,71 138 908.91
1. Ujemna wańość firmy
2. l nne rozliczen ia międzyokresowe 103 495,71 138 908,91

- długoterminowe 96 413,07 96 413,07

- krótkoterminowe 7 082,64 42 495,84

Pasywa razem: 11 661 277,96 10 792 122,70

Żory, dnia 12listopada 2019 r.

P.P.H.U, ,,§tJ u}rlllX'' Żory itO_MiX,lcztoN€ RąDU S
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT

P.P.H.U. "EURO-MIX" Sp. z o.o.

ul. Boczna 6,44-240 Żory
NlP: 651-000-38-45

n r staty sty czny : 27 007 67 8 4

s dzonv na dzień 31.10.2019 r.

Wiersz Wyszczególnienie
Kwota ta dzień

31.10.2019 r. 31.12.2018 r.
1, 2, 3. 4.
A. Przychody netźo ze sprzedaźy i zrównanie z nimi, w tvm: 16 672 008,80 18 031 209,49

- od jednostek powiązanych 357 528,32 605 343,11

l. Pzychody netto ze sprzedaży produktów 11 794 916,67 13 156 634,77
ll. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia (+),

zmniejszenie - wańość uiemnaG)] 61784,18 - 85 109,32
lll. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby iednostki 277,50
lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 815 030,45 4 959 684,04
B. kosztv dzi ała l n ości operacvi n ei 15 948 243,50 17 597 338,51
l. Ąmońyzacja 318 845,05 391 006,15
ll zużvcie materiałów i enerqii 6 887 021,10 7 753798,38
lll usłuqi obce 1 500 905,02 1 581 462,77
lV. Podatki iopłaty, wtym: 234 765,02 261762,83

- podatek akcyzowy

Wynagrodzenia 1927 288,24 2 300 079,29
Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 429 484,94 506 598,97

- emeMalne 356 028,12 422 000,88
Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 350 863,47 393 406,54
Vlll. wańość sprzedanych towarów i materiałów 4 299 070,66 4 409 223,58
c. Zysk (strata) na sprzedażv (A-B) 723 765,30 433 870,98
D. P ozostałe p rzy ch ody op e ra cyj n e 57 846,41 70 514,60

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów truałych 8 713,58 17 232,79
ll. Dotacje 35 413,20 45 359,84
lll Ąktualizacia wańości aktvwów niefinasowych

lV, lnne przvchody operacvine ,13 719,63 7 921,97
E. pozostałe kosztv operacvin e 90 534,97 86 079,99

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwaĘch
ll. Ąktualizacia wańości aktywów niefinansowvch

lll lnne koszty operacvine 90 534,97 86 079,99
F. Zysk (strata) na działalności operacvinei (G+D-E) 691 076,74 418 305,59
G, Przychody finansowe 17 ,l37,17 17 728,12

I Dywidendy i udziaĘ w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których iednostka posiada zaanqażowanie w kapitale

b) od iednostek pozostałych, w tym:

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

ll. Odsetki, w tvm: 5188,49 B 216,64
- od jednostek powiązanych

lll zvsk z tytułu rozchodu aktvwów finansowvch. w tvm:

w iednostkach powiazanvch

lV. Ąktualizacia wańości aktywów finansowych

lnne 11 948,68 9 511,48
H. Koszty finansowe 12 242,27 23 333,75

I Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

ll strata z tytułu rozchodu aktywów finansowch, w tvm:

w iednostkach powiazanvch

lll Ąktualizacia wańości aktywów finansowvch

lV. lnne 12242,27 23 333,75
l. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 695 971,64 412 699,96
J. Podatek dochodowy ,l56 091,00 99 138,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straĘ)
L. Zysk (strata) netto (lJ-K) 539 880,64 313 561,96

P.P.H.U.
Żory, dnia 12listopada 2019 r.
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