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Plan połączenia 

Spółek kapitałowych PAMAPOL S.A. oraz NATURIS Sp. z o.o. uzgodniony w dniu …. 

zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

 

Zarządy spółek: PAMAPOL S.A. z siedzibą: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2 oraz NATURIS 

Sp. z o.o. z siedzibą: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2, w związku z zamiarem dokonania 

połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 w związku z art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółkę handlowych (zwany dalej KSH) uzgadniają, co następuje:  

 

1. Uczestnicy i sposób połączenia. 

 

Spółka przejmująca: PAMAPOL S.A. z siedzibą: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2, 

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 211414. 

 

Spółka przejmowana: NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2, 

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 74287. 

 

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 515 § 1 KSH tzn. przez 

przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Połączenie Spółek 

nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej z uwagi na fakt, iż 

Spółka ta posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. 

Ponieważ spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej plan połączenia 

został sporządzony zgodnie z art. 516 § 6 KSH. 

 

Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art.515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 



 

Ponieważ spółka przejmująca jest spółka publiczną połączenie nie może być przeprowadzone 

w trybie art. 516 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest bez powzięcia uchwały 

zatwierdzającej połączenie przez spółkę przejmującą. 

 

2. Cel połączenia. 

 

Celem połączenia spółek PAMAPOL S.A. oraz NATURIS Sp. z o.o. jest realizacja strategii 

dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej PAMAPOL S.A. poprzez efektywniejsze 

wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-

finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: 

 efektywniejsza wykorzystanie majątku połączonych spółek, 

 lepsza alokacja środków pieniężnych, 

 bardziej racjonalne przepływy finansowe – wykorzystanie efektu skali finansowania 

zewnętrznego, 

 bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, 

 obniżenie kosztów działalności.  

 

3. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą. 

 

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień wspólnikom bądź osobom 

szczególnie uprawnionym w NATURIS Sp. z o.o. 

 

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób 

uczestniczących w połączeniu. 

 

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się 

spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu.  

 

5. Dzień połączenia  

 

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby spółki przejmującej. 

 

6. Załączniki: 



Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:  

 

1) Projekty uchwał o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH), 

2) Projekt uchwały o zmianie Statutu PAMAPOL S.A., 

3) Ustalenie wartości majątku NATURIS Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej (zgodnie z 

art. 499 § 2 pkt 3 KSH), 

4) Oświadczenia o stanie księgowym PAMAPOL S.A. oraz NATURIS Sp. z o.o. 

(zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH), 

 

Zarządy spółek PAMAPOL S.A. i NATURIS Sp. z o.o. niniejszym oświadczają, że 

uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia 

pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH. 

 

 

W imieniu PAMAPOL S.A. 

 

1. Krzysztof Półgrabia  ......................................................... 

 

 

2. Mariusz Szataniak  ......................................................... 

 

 

3. Roman Żuberek  ......................................................... 

 

 

W imieniu NATURIS Sp. z o.o. 

 

1. Roman Żuberek  ......................................................... 

 



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Spółek PAMAPOL S.A. oraz NATURIS  Sp. z o.o. 

 

Projekty uchwał o połączeniu Spółek 

1. Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NATURIS Sp. z o.o. 

dotyczącej połączenia: 

Projekt Uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki NATURIS Sp. z o.o. 

w przedmiocie: połączenia spółek 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NATURIS Sp. z o.o. siedzibą w Ruścu, 

działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia 

uzgodniony w dniu 26 lutego 2010 r. przez zarządy spółek NATURIS Sp. z o.o. i PAMAPOL 

S.A. z siedzibą Ruścu, ul. Wieluńska 2 wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211414, zgłoszony do Sądu 

Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu …………… roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 

____ z dnia _______ który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan 

postanawia, że: 

1. Na podstawie art. 492 § l pkt l w związku z art. 515 § l kodeksu spółek handlowych 

dokonane zostanie połączenie spółki NATURIS Sp. z o.o. ze spółką PAMAPOL 

S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki NATURIS Sp. z o.o. na spółkę 

PAMAPOL S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie 

kapitału zakładowego PAMAPOL S.A z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % 

udziałów w kapitale zakładowym Spółki NATURIS Sp. z o.o. 

2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych 

osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. 

3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w 

NATURIS Sp. z o.o. nie będą przyznawane. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany 

Statutu Spółki PAMAPOL S.A., zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia. 

 



2. Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PAMAPOL S.A. 

dotyczącej połączenia: 

Projekt Uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie 

Spółki PAMAPOL S.A. 

w przedmiocie: połączenia spółek 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na 

podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w 

dniu 26 lutego 2010 r. przez zarządy spółek PAMAPOL S.A. i NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą 

w Ruścu, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000074287, zgłoszony do Sądu 

Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu …………… roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 

____ z dnia _______ który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan 

postanawia, że: 

1. Na podstawie art. 492 § l pkt l w związku z art. 515 § l kodeksu spółek handlowych, 

dokonane zostanie połączenie spółki NATURIS Sp. z o.o. ze spółką PAMAPOL S.A. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki NATURIS Sp. z o.o. na spółkę 

PAMAPOL S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie 

kapitału zakładowego PAMAPOL S.A z uwagi na to, iż spółka ta posiada 100 % 

udziałów w kapitale zakładowym spółki NATURIS Sp. z o.o. 

2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych 

osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. 

3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w 

NATURIS Sp. z o.o. nie będą przyznawane. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PAMAPOL S.A. wyraża niniejszym zgodę na 

proponowane zmiany Statutu Spółki, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia. 

 



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Spółek 

PAMAPOL S.A. oraz NATURIS Sp. z o.o. 

Projekt zmiany statutu spółki PAMAPOL S.A. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PAMAPOL S.A., w związku z połączeniem 

spółki PAMAPOL S.A. ze spółka NATURIS Sp. z o.o., postanawia zmienić § 5 statutu 

Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 i w to miejsce wpisuje: 

§ 5 

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest: 

 

1. 01 11 A (PKD 2004) Uprawa zbóż 

2. 01 11 C (PKD 2004) Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

3. 15 11 (PKD 2004) Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików 

4. 15 13 A (PKD 2004) Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów 

mięsnych i krwi 

5. 15 13 B (PKD 2004) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z 

mięsa 

6. 51 17 (PKD 2004) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych 

7. 51 19 (PKD 2004) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów 

różnego rodzaju 

8. 15 3 (PKD 2004) Przetwórstwo owoców i warzyw 

9. 15 87 (PKD 2004) Produkcja przypraw 

10. 15 89 (PKD 2004) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

11. 50 30 A (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych 

12. 50 5 (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna paliw 

13. 51 17 (PKD 2004) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych 



14. 51 31 (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

15. 51 32 (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

16. 51 38 B (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 

17. 51 39 (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych 

18. 52 21 (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 

19. 52 22 (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa 

20. 52 27 B (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

21. 60 24 A (PKD 2004) Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi 

22. 60 24 B (PKD 2004) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 

23. 60 24 C (PKD 2004) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 

24. 65 21 (PKD 2004) Leasing finansowy 

25. 65 22 (PKD 2004) Pozostałe formy udzielania kredytów 

26. 65 23 (PKD 2004) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

27. 70 11 (PKD 2004) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny 

rachunek 

28. 70 12 (PKD 2004) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

29. 70 2 (PKD 2004) Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

30. 74 13 (PKD 2004) Badanie rynku i opinii publicznej 

31. 74 14 A (PKD 2004) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania 

32. 71 1 (PKD 2004) Wynajem samochodów osobowych 

33. 74 4 (PKD 2004) Reklama 

34. 74 87 A (PKD 2004) Działalność związana z organizacją targów i wystaw 

 

 


