
DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY  
NOVITUS S.A. Z SIEDZIB� W NOWYM S�CZU 

Zarz�d spółki działaj�cej pod firm� NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzib� w Nowym S�czu, przy ul. 
Nawojowska 118, 33-300 Nowy S�cz, wpisanej do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru 
S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Krakowa-�ródmie�cia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000042601, posiadaj�cej nr NIP 
7341001369 (dalej „NOVITUS S.A."  lub „Spółka Przejmowana "), działaj�c na podstawie art. 504 § 1 
w zwi�zku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „K.s.h. ”), zawiadamia po raz drugi o 
zamiarze poł�czenia NOVITUS S.A. ze spółk� działaj�c� pod firm� COMP Spółka Akcyjna z siedzib� 
w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsi�biorców 
Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 
0000037706, posiadaj�c� nr NIP 5220001694 (dalej jako „COMP S.A."  lub „Spółka Przejmuj �ca").  

Poł�czenie spółek NOVITUS S.A. oraz COMP S.A. odbywa si� na zasadach okre�lonych w art. 492 
§ 1 pkt 1 K.s.h. w drodze przeniesienia całego maj�tku Spółki Przejmowanej na Spółk� Przejmuj�c�. 
Poł�czenie nast�pi na warunkach okre�lonych w Planie Poł�czenia ogłoszonym w Monitorze 
S�dowym i Gospodarczym w dniu 10 stycznia 2011 r. Nr 5/2011 poz. 212 oraz przekazanym do 
publicznej wiadomo�ci raportem bie��cym Spółki Przejmowanej nr 32 z dnia 29 grudnia 2010 roku 
oraz raportem bie��cym Spółki Przejmuj�cej nr 38 z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez przej�cie 
Spółki Przejmowanej przez Spółk� Przejmuj�c�. W terminie od dnia 21 marca 2011 roku do dnia 
poprzedzaj�cego dzie� odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porz�dku obrad przewidziane 
b�dzie podj�cie uchwały w sprawie poł�czenia, akcjonariusze mog� zapoznawa� si� przy ul. 
Nawojowska 118, 33-300 Nowy S�cz, w godzinach od 9.00 do 16.00 ka�dego dnia roboczego, z 
dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h., tj. z:  

1. Planem Poł�czenia,  
2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarz�dów z działalno�ci ł�cz�cych si� 

spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,  
3. projektami uchwał Spółki Przejmuj�cej oraz Spółki Przejmowanej o poł�czeniu spółek,  
4. projektem zmian statutu Spółki Przejmuj�cej,  
5. ustaleniem warto�ci maj�tku Spółki Przejmowanej na ostatni dzie� miesi�ca poprzedzaj�cego 

zło�enie wniosku o ogłoszenie Planu Poł�czenia,  
6. o�wiadczeniami zawieraj�cymi informacj� o stanie ksi�gowym Spółki Przejmuj�cej oraz Spółki 

Przejmowanej sporz�dzonymi dla celów poł�czenia,  
7. pisemnymi sprawozdaniami Zarz�dów Spółki Przejmuj�cej oraz Spółki Przejmowanej 

uzasadniaj�cymi poł�czenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza 
stosunek wymiany akcji; 

8. opini� biegłego rewidenta w zakresie poprawno�ci i rzetelno�ci Planu Poł�czenia. 
  

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porz�dku obrad przewidywane b�dzie podj�cie 
uchwały o poł�czeniu, Spółka Przejmowana powiadomiła odr�bnie, stosowanie do przepisów Kodeksu 
spółek handlowych. 


