


PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A. 
 
 

Uchwała nr […] 
 
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A. z siedzibą w 

Komornikach, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu 
połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Eurocash 
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, a także istotnych elementów sprawozdania 
Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło:  

 
 
1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala 

się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do 
krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 oraz Eurocash 
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do krajowego rejestru sądowego 
pod numerem KRS 0000013892. 

 
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 

poprzez przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki 
przejmowanej na Eurocash S.A. jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). 

 
3. Zważywszy, że Eurocash S.A., jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów 

spółki Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 
515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Eurocash S.A. 

 
4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Eurocash S.A. 

 
5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr […] z dnia […], poz. […]. 



PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
EUROCASH DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.  

 
 

Uchwała nr […] 
 
 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Eurocash Dystrybucja sp. 

z o.o. z siedzibą w Błoniu, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych 
elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz 
Eurocash Dystrybucja sp. z o.o.  z siedzibą w Błoniu, a także istotnych elementów 
sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło:  

 
1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala 

się połączenie Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do 
krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000013892 ze spółką Eurocash 
S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod 
numerem KRS 0000213765 („Eurocash”). 

 
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 

poprzez przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki 
przejmowanej na Eurocash S.A. jako spółkę przejmującą (łączenie się przez 
przejęcie). 

 
3. Zważywszy, że Eurocash S.A., jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów 

Eurocash Dystrybucja sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 
KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash S.A. 

 
4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash S.A. 

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki Eurocash S.A. 
 

5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr […] z dnia […], poz. […]. 

 












