
Wrocław, 16.09.2011 roku 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA 

 

Na podstawie przepisu art.  504 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks 

spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/,  Zarząd BIO – MED 

Investors spółka akcyjna z/s we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28, KRS: 351150 po raz 

pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu BIO – 

MED Investors Spółka Akcyjna z/s we Wrocławiu z Astoria Capital Spółka Akcyjna z/s we 

Wrocławiu (50-109), ul. Kiełbaśnicza 28, KRS: 354357, w trybie określonym w przepisie art. 

492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Astoria Capital spółka akcyjna 

na BIO – MED Investors spółka akcyjna. 

Plan połączenia został uzgodniony przez Zarząd BIO – MED Investors spółka akcyjna oraz 

Astoria Capital spółka akcyjna w dniu 12 lipca 2011 roku oraz opublikowany w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym w dniu 31 sierpnia 2011 r. Numer 168/2011 (3781) Pozycja 11237. 

Akcjonariusze BIO – MED Investors spółka akcyjna w terminie od 16.09. 2011 r. do 

17.10.2011 r. w godzinach od 09.00 do 16.00 będą mogli w siedzibie Spółki we Wrocławiu (50 

– 109), przy ul. Kiełbaśniczej 28 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w przepisie art. 

505 § 1 KSH, tj.: 

1) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących 

się spółek za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią 

i raportem biegłego rewidenta, 

2) planem połączenia uzgodnionym w dniu 12 lipca 2011 roku, 

3) projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIO – MED Investors 

spółka akcyjna oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astoria Capital spółka 

akcyjna, 

4) projektami zmian Statutu BIO – MED Investors spółka akcyjna, 

5) ustaleniem wartości majątku Astoria Capital spółka akcyjna na dzień 1 lipca 2011 roku, 

6) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym BIO – MED Investors 

spółka akcyjna na dzień 1 lipca 2011 roku oraz oświadczeniem zawierającym informację 

o stanie księgowym Astoria Capital spółka akcyjna na dzień 1 lipca 2011 roku, 

7) sprawozdaniem Zarządu BIO – MED Investors spółka akcyjna oraz sprawozdaniem 

Zarządu Astoria Capital spółka akcyjna przejmowanej, o których mowa w art. 501 KSH,  

8) opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.  

 

 

 

Prezes Zarządu 

BIO – MED Investors S.A. 

Andrzej Trznadel 


