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Załącznik numer 2 do Planu Połączenia 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Venturion Investment Fund I S.A. o połączeniu Spółek Łączących 

 

Uchwała numer [___] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia [___] 2012 roku 

 

w sprawie: połączenia Spółki z Venturion Investment Fund S.A. z siedzibą w Warszawie 

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion Investment Fund I spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (dalej jako „Venturion I”), działając na podstawie przepisu art. 506 Ustawy z dnia 15 

września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Ksh”), niniejszym uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion I wyraża zgodę na połączenie Venturion I ze spółką 

Venturion Investment Fund spółka akcyjna (poprzednia nazwa: Apache Quest spółka akcyjna)  

z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000398679, o kapitale zakładowym w wysokości 3.094.500,00 PLN, opłaconym w całości, 

posiadającej numer NIP: 5272666891 oraz REGON: 142980853 (dalej jako „Venturion”), według 

zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Venturion oraz 

Venturion I w dniu 26 września 2012 roku, ogłoszonym przez Venturion i Venturion I w dniu [___] 

2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [__], poz. [__] (dalej „Plan Połączenia”), a 

tym samym wyraża zgodę na tenże Plan Połączenia, przy czym plan ten stanowi Załącznik numer 

1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion I postanawia, zważywszy, że Venturion jest jedynym 

akcjonariuszem Venturion I, że połączenie Venturion oraz Venturion I odbędzie się w sposób 

określony przepisem art. 515 § 1 Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Venturion oraz 

bez zmiany statutu Venturion, poprzez przeniesienie na Venturion całego majątku Venturion I oraz 

rozwiązanie Venturion I bez przeprowadzenia likwidacji.  

 

§ 3. 

Ponieważ Venturion jest jedynym akcjonariuszem Venturion I, połączenie zostanie dokonane 

zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Ksh, tj. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z 

faktu, że Venturion jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.). 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie następuje z dniem 

wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Venturion:  Venturion I: 

 
 

Magdalena Grzybowska 
Prezes Zarządu 
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Prezes Zarządu 

 


