
PLAN POŁĄCZENIA spółek 

RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako 
spółki przejmującej z 

INTROTEC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako spółką 
przejmowaną 

Uzgodniony w dniu 9 listopada 2015 roku 

o następującej treści: 

§ 1 

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek 

Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony w oparciu o art. 498, 499 w zw. z 
art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu, 
tj.: 

1. Spółka przejmująca: 
1.1. Firma: RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000280427; 

1.2. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
1.3. Siedziba i adres: Lublin (kod 20-150), Ceramiczna 24, 
1.4. Kapitał zakładowy:  500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, na który składa się 500 

(pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden 
tysiąc) złotych każdy. 
 

2. Spółka przejmowana: 
2.1. Firma: INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000372212; 

2.2. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
2.3. Siedziba i adres: Lublin (kod 20-016),  Narutowicza 56A, 
2.4. Kapitał zakładowy:  10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, na który składa się 100 

(sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (pisto) złotych 
każdy.  

 

 



§ 2 
Sposób łączenia spółek 

 
Połączenie będzie dokonane zgodnie z przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. INTROTEC  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, na inną spółkę tj. spółkę 
przejmującą RECYKLING-LUBLIN  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Lublinie.  Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
przejmującej, tj. RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Lublinie. Spółka Przejmowana, tj. INTROTEC  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie jest jednoosobową spółką Spółki 
Przejmującej. 
 
Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki przejmującej RECYKLING-
LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dzień 
połączenia). 
 
Spółka przejmująca RECYKLING - LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej 
INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Spółka przejmowana INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku 
połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego , 
w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

§ 3 
Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie 

uprawnionym w spółce przejmowanej 
 
W związku z połączeniem RECYKLING-LUBLIN  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako spółki przejmującej z INTROTEC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną nie przewiduje się przyznania przez 
spółkę przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom spółki przejmowanej. Nie 
przewiduje się także przyznania przez spółkę przejmującą praw osobom szczególnie 
uprawnionym w spółce przejmowanej.  
 
 
 
 
 



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

uczestniczących w połączeniu. 
 
W związku z połączeniem RECYKLING-LUBLIN  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako spółki przejmującej z INTROTEC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną nie przewiduje się przyznania 
szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej ani spółki 
przejmowanej, jak również szczególnych korzyści dla innych osób uczestniczących w 
połączeniu. 
 

§ 5 
Postanowienia dodatkowe 

 
1. Zważywszy że spółka przejmująca RECYKLING – LUBLIN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jest jedynym wspólnikiem  spółki przejmowanej, tj. INTROTEC 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 516 § 5 Kodeksu Spółek 
Handlowych, przy niniejszym połączeniu: 
1.1. nie będą sporządzane sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych; 
1.2. Zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o 

których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych; 
1.3. Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego i w konsekwencji 

nie będzie opinii z tego badania. 
 

2. Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych: 
- spółki przejmującej o adresie: www.recykling-lublin.pl 
- spółki przejmowanej o adresie: www.introtec.pl 
Nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników 
łączących się spółek, na których powzięte mają być uchwały o połączeniu, 
nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, zgodnie z przepisem art. 500 
§ 21 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

3. Na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wspólnicy łączących się  
spółek mają prawo przeglądać w siedzibach obu spółek uczestniczących w 
połączeniu, następujące dokumenty: 
3.1. Plan Połączenia; 
3.2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących 

się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe; 
3.3. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Planu Połączenia. 



 
 

Niniejszy Plan Połączenia uzgodniono i przyjęto w dniu 9 listopada 2015 roku. 
 
 

Załączniki: 
1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej 

INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu spółek  INTROTEC  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką RECYKLING-LUBLIN Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością; 

2) Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej INTROTEC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na dzień 1 października  2015 roku; 

3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej 
RECYKLING- LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzone dla celów 
połączenia na dzień 1 października  2015 roku; 

4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej 
INTROTEC  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzone dla celów 
połączenia na dzień 1 października 2015 roku; 

 
 
 

Zarząd RECYKLING-LUBLIN    Zarząd INTROTEC 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

…………………………………………………………  ………………………………………………… 

 


