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PLAN POŁĄCZENIA
TRANSGRANICZNEGO

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE

opracowany w dniu 29.02.2020 r. w Katowicach
organami statutowymi łączących się spółek:
"INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ S.A, spółka według prawa
Rzeczpospolitej
Polskiej
z siedzibą:
ul.
Kopernika 26, 40-064 Katowice, Rzeczpospolita
Polska, wpisana do Rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000086990, NIP 634 012 66 25,
REGON: 270548378 (zwana dalej „Spółką
przejmowaną”)
oraz
Catwalk s.r.o., spółka według prawa Republiki
Czeskiej z siedzibą: ul. Smejkalova 424/27, 61600
Brno,
Republika
Czeska,
numer
identyfikacyjny: 29189942, wpisana w rejestrze
handlowym
prowadzonym
przez
Sąd
Wojewódzki w Brnie, sygn. akt C 64216 (zwana
dalej „Spółką przejmującą“).
Spółka przejmowana oraz Spółka przejmująca
zwane dalej wspólnie również „Łączącymi się
spółkami“ lub poszczególnie „Łączącą się
spółką“.

sepsán dne 29.02.2020 v Katovicích statutárními
orgány zúčastněných společností:
"INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ S.A, společnost podle práva
Polské Republiky se sídlem: ul. Kopernika 26,
40-064 Katowice, Polská Republika, zapsaná v
Rejstříku podnikatelů KRS vedeného Okresním
soudem Katowice-Wschód, VIII Obchodní
oddělení, pod č. KRS: 0000086990, DIČ: 634
012 66 25, IČ (REGON): 270548378 (dále jen
"Zanikající Společnost")

1. Sposób połączenia transgranicznego
1.1. Opis połączenia

1. Způsob přeshraniční fúze
1.1. Popis fúze

Połączenie
transgraniczne
według
niniejszego planu zostanie przeprowadzone
jako połączenie przez przejęcie, czyli
dojdzie
do
rozwiązania
Spółki
przejmowanej oraz do przeniesienia jej
majątku na Spółkę przejmującą, która
wejdzie w sytuację prawną Spółki
przejmowanej.
1.2. Przepisy prawa
Do połączenia transgranicznego według
niniejszego planu stosuje się:
- czeską ustawę nr 125/2008 Sb., o
przekształceniach spółek handlowych
oraz
spółdzielni
(zwaną
dalej
„UPrzek”),
- polską ustawę Dz. U. 2000 nr 94 poz.
1037, kodeks spółek handlowych
(zwaną dalej „KSH”),
- kolejne właściwe przepisy prawa.

a
Catwalk s.r.o., společnost podle práva České
republiky se sídlem: Smejkalova 424/27, 616-00
Brno, Česká republika, IČ: 29189942, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, sp. zn. C 64216 (dále jen "Nástupnická
Společnost").
Zanikající Společnost a Nástupnická Společnost
dále společně také jako „Zúčastněné
Společnosti” nebo jednotlivě jako „Zúčastněná
Společnost”.

Přeshraniční fúze podle tohoto
provede jako fúze sloučením,
k zániku Zanikající společnosti
jejího jmění na Nástupnickou
která vstoupí do právního
Zanikající společnosti.

projektu se
tedy dojde
a přechodu
společnost,
postavení

1.2.

Právní předpisy
Přeshraniční fúze dle tohoto projektu se řídí:
- českým zákonem č. 125/2008 Sb., o
přeměnách obchodních společností a
družstev (dále jen „PřemZ“),
- polským zákonem Dz.U. 2000 č. 94
položka 1037, zákoníkem obchodních
společností (dále jen „KSH“),
- dalšími příslušnými právními předpisy.

2. Ogólne elementy planu połączenia (§ 70 2. Obecné náležitosti projektu fúze (§ 70
UPrzek.)

2.1. Spółka przejmowana
firma:
"INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO

PřemZ).
Zanikající společnost:
firma:
"INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO

2.1.
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TECHNIKI BIUROWEJ S.A
siedziba:
ul. KOPERNIKA 26, 40-064 Katowice,
Rzeczpospolita Polska
forma prawna:
spółka akcyjna
numer identyfikacyjny:
270548378

2.2. Spółka przejmująca

TECHNIKI BIUROWEJ S.A
sídlo:
ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice,
Polská Republika
právní forma:
akciová společnost
identifikační číslo:
270548378

2.2.

Nástupnická společnost:
firma:
Catwalk s.r.o.
sídlo:
ul. Smejkalova 424/27, 616-00 Brno,
Česká republika
právní forma:
společnost s ručením omezeným

firma:
Catwalk s.r.o.
siedziba:
ul. Smejkalova 424/27, 616-00 Brno,
Republika Czeska
forma prawna:
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
numer identyfikacyjny:
29189942

2.3. Stosunek wymiany oraz dopłata

identifikační číslo:
29189942

2.3.

Výměnný podíl a doplatek
Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
společnosti před vyhotovením tohoto
projektu přeshraniční přeměny písemnou
formou s úředně ověřeným podpisem vzdali
svého práva na výměnu podílů při fúzi ve
smyslu § 7 písm. b) PřemZ, nedochází
k výměně podílů žádného akcionáře
Zanikající společnosti za podíl na
Nástupnické společnosti a tento projekt
přeshraniční fúze tak s ohledem na § 88
odst. 2 věta druhá a § 100 odst. 2 věta druhá
PřemZ tyto údaje neobsahuje.

Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki
przejmowanej
przed
opracowaniem
niniejszego
planu
połączenia
transgranicznego zrzekli się w sposób
pisemny
z urzędowo
poświadczonym
podpisem prawa do wymiany udziałów w
ramach połączenia w myśl § 7 lit. b)
UPrzek, nie dochodzi do wymiany
udziałów żadnego akcjonariusza Spółki
przejmowanej za udziały w Spółce
przejmującej, a więc niniejszy plan
połączenia transgranicznego z uwagi na §
88 ust. 2 drugie zdanie oraz § 100 ust. 2
drugie zdanie UPrzek nie zawiera danych
informacji.
2.4. Dzień połączenia
2.4. Rozhodný den fúze
Dniem połączenia jest dzień rejestracji
Rozhodným dnem je den zápisu fúze do
połączenia w czeskim rejestrze handlowym.
českého obchodního rejstříku.
2.5. Prawa właścicieli obligacji
2.5. Práva vlastníků dluhopisů
Ponieważ ani jedna z Łączących się spółek
Jelikož ani jedna ze Zúčastněných
nie emitowała żadnych obligacji, nie
společností nevydala žádné dluhopisy,
zostały określone żadne prawa dla ich
nejsou stanovena žádná práva pro jejich
właścicieli.
vlastníky.
2.6. Dzień powstania prawa do udziału w zysku 2.6. Den vzniku práva na podíl na zisku
Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki
Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
przejmowanej
przed
opracowaniem
společnosti před vyhotovením tohoto
niniejszego
planu
połączenia
projektu přeshraniční přeměny písemnou
transgranicznego zrzekli się w sposób
formou s úředně ověřeným podpisem vzdali
pisemny
z urzędowo
poświadczonym
svého práva na výměnu podílů při fúzi ve
podpisem prawa do wymiany udziałów w
smyslu § 7 písm. b) PřemZ, nedochází
ramach połączenia w myśl § 7 lit. b)
k výměně podílů žádného akcionáře
UPrzek, nie dochodzi do wymiany
Zanikající společnosti za podíl na
udziałów żadnego akcjonariusza Spółki
Nástupnické společnosti a tento projekt
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2.7.

2.8.

2.9.

3.

4.
4.1.

4.2.

przejmowanej za udziały w Spółce
przejmującej, a więc niniejszy plan
połączenia transgranicznego z uwagi na §
88 ust. 2 drugie zdanie oraz § 100 ust. 2
drugie zdanie UPrzek nie zawiera danych
informacji.
Szczególne korzyści przyznane członkom
organów statutowych, rady nadzorczej,
rady administrującej, komisji kontrolnej lub
biegłemu.
Żadne szczególne korzyści nie będą
przyznane.
Zmiany aktu założycielskiego spółki
przejmującej
Umowa spółki Spółki przemującej nie
ulega zmianie.
Dopłata dotychczasowym wspólnikom
spółki przejmującej
Wartość
rzeczywista
udziałów
dotychczasowych
wspólników
Spółki
przejmującej nie zostanie w konsekwencji
połączenia
obniżona,
zatem
dotychczasowym wspólnikom nie będzie
udzielona dopłata.
Dane o tym, jaka będzie wysokość
wkładów oraz udział akcjonariuszy
przejmowanej spółki akcyjnej, oraz
zasady rozliczenia akcjonariuszy, którzy
nie wyrazili zgody na połączenie (§ 155
ust. 2 UPrzek)
Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki
przejmowanej
przed
opracowaniem
niniejszego
planu
połączenia
transgranicznego zrzekli się w sposób
pisemny
z urzędowo
poświadczonym
podpisem prawa do wymiany udziałów w
ramach połączenia w myśl § 7 lit. b)
UPrzek, nie uzyskają żadnych wkładów ani
udziałów
w
Spółce
przejmującej.
Równocześnie wszyscy akcjonariusze
zrzekli się prawa do rozliczenia na
wypadek
niewyrażenia
zgody
na
połączenie, zatem zasady rozliczenia
akcjonariuszy, którzy nie wyrazili zgody na
połączenie, nie zostały określone.
Elementy według § 88 oraz 100 Uprzek
Spółka przejmowana nie emitowała
żadnych
udziałowych
papierów
wartościowych
lub
zarejestrowanych
udziałowych papierów wartościowych
innych niż akcje lub świadectwa
tymczasowe, dlatego prawa lub środki dla
ich właścicieli nie zostały określone.
Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki

přeshraniční fúze tak s ohledem na § 88
odst. 2 věta druhá a § 100 odst. 2 věta druhá
PřemZ tyto údaje neobsahuje.

2.7.

Zvláštní výhody poskytované členům
statutárních orgánů, dozorčí rady, správní
rady, kontrolní komise nebo znalci

Žádné
zvláštní
výhody
nebudou
poskytovány.
2.8. Změny
zakladatelského
právního
jednání nástupnické společnosti
Společenská
smlouva
Nástupnické
společnosti se nemění.
2.9. Doplatek dosavadním společníkům
nástupnické společnosti
Reálná hodnota podílů dosavadních
společníků Nástupnické společnosti se
v důsledku fúze nesníží, tudíž dosavadním
společníkům nebude poskytnut doplatek.

3. Údaje o tom, jaká bude výše vkladů a
výše podílů akcionářů zanikající akciové
společnosti, a pravidla pro vypořádání
akcionářů, kteří s fúzí nesouhlasili (§ 155
odst. 2 PřemZ)
Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
společnosti před vyhotovením tohoto
projektu přeshraniční přeměny písemnou
formou s úředně ověřeným podpisem vzdali
svého práva na výměnu podílů při fúzi ve
smyslu § 7 písm. b) PřemZ, žádné vklady
ani podíly v Nástupnické společnosti
nezískají. Současně se všichni akcionáři
Zanikající společnosti vzdali práva na
vypořádání pro případ nesouhlasu s fúzí,
tudíž pravidla pro vypořádání akcionářů,
kteří s fúzí nesouhlasili, nejsou stanovena.

4. Náležitosti dle § 88 a 100 PřemZ
4.1. Zanikající společnost nevydala žádné
účastnické cenné papíry nebo zaknihované
účastnické cenné papíry, které nejsou
akciemi nebo zatímními listy, proto práva
nebo opatření pro jejich vlastníky nejsou
stanovena.

4.2.

Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
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5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.
6.1.

6.2.

przejmowanej
przed
opracowaniem
niniejszego
planu
połączenia
transgranicznego zrzekli się w sposób
pisemny
z urzędowo
poświadczonym
podpisem prawa do wymiany udziałów w
ramach połączenia w myśl § 7 lit. b)
UPrzek, nie dochodzi do wymiany
udziałów żadnego akcjonariusza Spółki
przejmowanej za udziały w Spółce
przejmującej, a więc niniejszy plan
połączenia transgranicznego z uwagi na §
88 ust. 2 drugie zdanie nie zawiera danych
o stosunku wymiany wskazanych w § 88
ust. 1 UPrzek.
Elementy według § 191 Uprzek
Prawo wpływu
Pracownikom żadnej z Łączących się
spółek według § 215 UPrzek ani innej
ustawy nie przysługuje prawo wpływu.
Pracownicy zatem nie zostaną zaagażowani
do spraw Spółki przejmującej.
Wycena aktywów oraz pasywów
Wycena aktywów oraz pasywów biegłym
nie jest wymagana, ponieważ majetek
Spółki
przejmowanej
nie
będzie
wykorzystany do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki przejmującej (§ 73 ust.
1 UPrzek).
Prawdopodobny wpływ na pracowników
Nie przewiduje się żadnych konsekwencji
dla pracowników.
Dzień
sprawozdań
finansowych
wykorzystanych do określenia warunków
połączenia transgranicznego
W celu określenia warunków połączenia
transgranicznego zostały wykorzystane
sprawozdania finansowe Łączących się
spółek opracowane na dzień 31. 12. 2019 r.
Elementy
wymagane
polskimi
przepisami prawa
Stosunek
wymiany
akcji
Spółki
przejmowanej
na
udziały
Spółki
przejmującej i wysokość ewentualnych
dopłat pieniężnych
Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki
przejmowanej
przed
opracowaniem
niniejszego
planu
połączenia
transgranicznego zrzekli się prawa do
wymiany udziałów w ramach połączenia w
myśl § 7 lit. b) UPrzek, nie uzyskają
żadnych wkładów ani udziałów w Spółce
przejmującej
Stosunek wymiany innych papierów
wartościowych Spółki przejmowanej na

společnosti před vyhotovením tohoto
projektu přeshraniční přeměny písemnou
formou s úředně ověřeným podpisem vzdali
svého práva na výměnu podílů při fúzi ve
smyslu § 7 písm. b) PřemZ, nedochází
k výměně podílů žádného akcionáře
Zanikající společnosti za podíl na
Nástupnické společnosti a tento projekt
přeshraniční fúze tak s ohledem na § 88
odst. 2 věta druhá neobsahuje údaje o
výměnném podílu uvedené v § 88 odst. 1
PřemZ.

5. Náležitosti podle § 191 PřemZ
5.1. Právo vlivu
Zaměstnanci žádné ze Zúčastněných
společností nemají mít podle § 215 PřemZ
ani podle jiného zákona právo vlivu.
Zaměstnanci tak do záležitostí Nástupnické
společnosti nebudou zapojeni.
5.2. Ocenění aktiv a pasiv
Ocenění aktiv a pasiv znalcem se
nevyžaduje, protože nedochází ke zvýšení
základního kapitálu Nástupnické společnosti
ze jmění Zanikající společnosti (§ 73 odst. 1
PřemZ).

5.3.

Pravděpodobné dopady na zaměstnance
Žádné dopady na zaměstnance se
nepředpokládají.
5.4. Den účetních závěrek použitý pro
stanovení podmínek přeshraniční fúze
Pro stanovení podmínek přeshraniční fúze
byly použity účetní závěrky Zúčastněných
společností ke dni 31. 12. 2019.

6. Náležitosti

podle polských právních
předpisů
6.1. Výměnný podíl akcií Zanikající
společnosti za podíly v Nástupnické
společnosti a výše eventuálních doplatků
Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
společnosti před vyhotovením tohoto
projektu přeshraniční přeměny vzdali svého
práva na výměnu podílů při fúzi ve smyslu §
7 písm. b) PřemZ, nezískají žádné vklady
ani podíly v Nástupnické společnosti.

6.2.

Vyměnný poměr jiných cenných papírů
Zanikající společnosti za cenné papíry
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

papiery wartościowe Spółki przejmującej i
wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych
W Spółce przejmowanej nie zostały
wyemitowane inne papiery wartościowe
stąd nie zachodzi potrzeba wymiany innych
papierów
wartościowych
spółki
przejmowanej na papiery wartościowe
Spółki przejmującej.
Inne prawa przyznane przez Spółkę
przejmującą wspólnikom lub uprawnionym
z innych papierów wartościowych w Spółce
przejmowanej
Brak jest jakichkolwiek praw przyznanych
przez Spółkę przejmującą wspólnikom lub
uprawnionym
z
innych
papierów
wartościowych w Spółce przejmowanej.
Inne warunki dotyczące przyznania
udziałów, akcji lub innych papierów
wartościowych w Spółce przejmującej
Nie zostały ustanowione warunki dotyczące
przyznania udziałów, akcji lub innych
papierów wartościowych w Spółce
przejmującej.
Dzień, od którego udziały albo akcje
uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
przejmującej, a także inne warunki
dotyczące nabycia lub wykonywania tego
prawa, jeżeli takie warunki zostały
ustanowione
Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki
przejmowanej
przed
opracowaniem
niniejszego
planu
połączenia
transgranicznego zrzekli się prawa do
wymiany udziałów w ramach połączenia w
myśl § 7 lit. b) UPrzek, nie uzyskają
żadnych wkładów ani udziałów w Spółce
przejmującej, wobec powyższego nie został
okreslony ww. dzień.
Dzień,
od
którego
inne
papiery
wartościowe uprawniają do uczestnictwa w
zysku Spółki przejmującej, a także inne
warunki
dotyczące
nabycia
lub
wykonywania tego prawa, jeżeli takie
warunki zostały ustanowione
Spółka przejmująca nie wyemitowała
żadnych innych papierów wartościowych
uprawniających do uczestnictwa w zysku.
Szczególne korzyści przyznane biegłym
badającym plan połączenia lub członkom
organów łączących się spółek, jeżeli
właściwe przepisy zezwalają na przyznanie
szczególnych korzyści
Nie zostaną przyznane żadne szczególne
korzyści.

Nástupnické společnosti a výše eventuálních
doplatků
Zanikající společnost neemitovala žádné jiné
cenné papíry, tudíž není třeba výměnovat
jiné cenné papíry Zanikající společnosti za
cenné papíry Nástupnické společnosti.

6.3.

Jiná práva přiznaná Nástupnickou
společností společníkům nebo držitelům
jiných cenných papírů Zanikající společnosti
Nástupnická společnost společníkům nebo
držitelům jiných cenných papírů Zanikající
společnosti žádná práva nepřiznala.

6.4.

Jiné podmínky týkající se přiznání
podílů, akcií nebo jiných cenných papírů
Nástupnické společnosti
Podmínky týkající se přiznání podílů podílů,
akcií nebo jiných cenných papírů
Nástupnické společnosti nebyly stanoveny.

6.5.

Den, od kterého podíly nebo akcie
zakládají právo na podíl na zisku
Nástupnické společnosti, a rovněž jiné
podmínky získání nebo výkonu takového
práva, pokud tyto podmínky byly stanoveny
Jelikož se všichni akcionáři Zanikající
společnosti před vyhotovením tohoto
projektu přeshraniční přeměny vzdali svého
práva na výměnu podílů při fúzi ve smyslu §
7 písm. b) PřemZ, nezískají žádné vklady
ani podíly v Nástupnické společnosti a
z toho důvodu nebyly tento ten stanoven.

6.6.

Den, od kterého jiné cenné papíry
zakládají právo na podíl na zisku
Nástupnické společnosti, a rovněž jiné
podmínky získání nebo výkonu takového
práva, pokud tyto podmínky byly stanoveny
Nástupnická společnost neemitovala žádné
jiné cenné papíry zakládající práva na zisku.

6.7.

Zvláštní výhody přiznané znalcům
přezkoumávajícím projekt fúze nebo členům
orgánů fúzujících společností, pokud
příslušné právní předpisy přiznání takových
výhod umožňují.
Žádné zvláštní výhody nebudou přiznány.
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6.8. Warunki wykonywania praw wierzycieli i 6.8.
wspólników mniejszościowych każdej z
łączących się spółek oraz adres, pod którym
można bezpłatnie uzyskać pełne informacje
na temat tych warunków
Z Dniem Połączenia Spółka przejmująca,
na zasadzie sukcesji uniwersalnej wstąpi we
wszystkie prawa i obowiązki Spółki
przejmowanej, w związku z czym nie
dojdzie do pogorszenia sytuacji wierzycieli
Spółki przejmowanej.
Z
Dniem
połączenia,
wszystkie
zobowiązania Spółki przejmowanej wobec
jej wierzycieli zostaną przejęte przez
Spółkę przejmującą, a wierzyciele Spółki
Przejmowanej będą uprawnieni do żądania
ich wykonania przez Spółkę Przejmującą.
Wierzyciel Spółki przejmowanej może w
terminie 1 miesięca od dnia ogłoszenia
planu połaczenia , żądać zabezpieczenia
swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobni, że
ich zaspokojenie jest zagrożone przez
połączenie.
Z uwagi na okolicznośc, że Spółką
przejmującą jest spółka zagraniczna,
wspólnik Spółki przejmowanej, który
głosował przeciwko uchwale o połączeniu i
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może
żądać odkupu jego udziałów lub akcji na
zasadach określonych w art. 51611 KSH
(polskiego kodeksu spółek handlowych).

Podmínky výkonu práv věřitelů a
menšinových společníků každé z fúzujících
společností a adresa, na které lze bezplatně
získat úplné informace ohledně těchto
podmínek
Ke dni provedení fúze Nástupnická
společnost s ohledem na zásadu univerzální
sukcese vstoupí do všech práv a povinností
Zanikající společnosti, a nedojde tak
k zhoršení situace věřitelů Zanikající
společnosti.
Ke dni provedení fúze veškeré závazky
Zanikající společnosti vůči jejím věřitelům
budou převzaty Nástupnickou společností a
věřitelé budou mít právo požadovat jejich
splnění Nástupnickou společností.

Věřitel Zanikající společnosti má právo
ve lhůtě 1 měsíců ode dne oznámení
plánu fúzí, požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ke splnění svých
nároků, pokud osvědčí, že jejich
dobytnost je v důsledku fúze ohrožena.

S ohledem na okolnost, že Nástupnická
společnost je ve vztahu k Zanikající
společnosti zahraniční společností, společník
Zanikající společnosti, který hlasoval proti
usnesení o fúzi a požádal o zápis protestu,
může požadovat odkoupení jeho podílů nebo
akcií podle pravidel stanovených v čl. 516 11
KSH (polského kodexu obchodních
společností).
6.9. Procedury, według których zostaną 6.9. Postupy, podle kterých budou v souladu
określone zasady udziału pracowników w
se zvláštními právními předpisy stanoveny
ustalaniu ich praw uczestnictwa w organach
pravidla účasti zaměstnanců při jednání o
Spółki przejmującej, zgodnie z odrębnymi
jejich
právech
účasti
v orgánech
przepisami
Nástupnické společnosti.
Spółka
przejmująca
nie
zatrudnia
Nástupnická
společnost
nezaměstnává
pracowników.
Spółka
przejmowana
žádného zaměstnance. Zanikající společnost
zatrudnia 1 (jednego) pracownika.
zaměstnává 1 (jednoho) zaměstnance.
Spółka przejmowana nie jest zobowiązana
Zanikající společnost nemá povinnost mít
do posiadania i nie posiada systemu
zavedený ani nemá zavedený systém účasti
uczestnictwa pracowników w rozumieniu
zaměstnanců
ve
smyslu
ustanovení
postanowień Dyrektywy oraz przepisów
Směrnice a ustanovení polského zákona ze
polskiej ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o
dne 25. dubna 2008 o účasti zaměstnanců ve
uczestnictwie pracowników w spółce
společnosti, která vznikla v důsledku
powstałej w wyniku transgranicznego
přeshraniční fúze. Zaměstnanci Zanikající
połączenia się spółek. Pracownicy Spółki
společnosti ani jejich zastupitelské orgány,
przejmowanej,
ani
ich
organy
ani jejich zástupci, nemají právo volit ani
przedstawicielskie, ani ich przedstawiciele
jmenovat členy statutárních ani dozorčích
nie
mają
prawa
wybierania,
ani
orgánů Zúčastněných společností, ani právo
desygnowania
członków
organów
doporučovat členy statutárních ani dozorčích
zarządzających, ani nadzorczych Łączących
orgánů Zúčastněných společností nebo je
się spółek, ani też prawa rekomendowania
odmítat, tudíž neexistují systémy účasti ve
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członków organów zarządzających lub
smyslu čl. 16 Směrnice a příslušných
nadzorczych Łączących się Spółek lub
polských právních předpisů.
sprzeciwiania się temu, zatem nie istnieją
systemy partycypacji w rozumieniu art. 16
Dyrektywy, oraz właściwych przepisów
prawa polskiego.
W związku z powyższym do Połączenia nie
S ohledem na shora uvedené se ve vztahu
będzie miał zastosowania przepis art. 516 9
k této fúzi ustanovení čl. 5169 KSH
KSH, a w Spółce Przejmującej po Dniu
nepoužije a v Nástupnické společnosti po
Połączenia nie będzie systemu uczestnictwa
Dni provedení fúze nebude existovat výše
pracowników, o którym mowa powyżej, zaś
zmíněný systém účasti zaměstnanců,
na Łączącycj się spółkach nie ciąży
Zúčastnění společnosti pak nemají povinnost
obowiązek przyjęcia procedur, według
přijmout postupy, podle kterých by byly
których zostałyby określone zasady udziału
stanoveny pravidla účasti zaměstnanců
pracowników w ustalaniu ich praw
při jednání o právech účasti v Nástupnické
uczestnictwa w Spółce przejmującej.
společnosti.
6.10. Dzień, od którego czynności Łączących 6.10. Den, od něhož se jednání Zúčastněných
się spółek będą uważane, dla celów
společností z účetního hlediska považuje za
rachunkowości, za czynności dokonywane
jednání uskutečněné na účet Nástupnické
na rachunek Spółki przejmującej
společnosti
Czynności Spółki przejmowanej będą
Jednání Zanikající společnosti budou
uważane, dla celów rachunkowości, za
z účetního hlediska považovány za jednání
czynności dokonywane na rachunek Spółki
uskutečněná
na
účet
Nástupnické
przejmującej od Dnia Połączenia.
společnosti ode dne zápisu fúze do českého
obchodního rejstříku.
6.11. Informacja na temat wyceny aktywów i 6.11. Údaje ohledně ocenění aktiv a pasiv
pasywów przenoszonych na Spółkę
přecházejících na Nástupnickou společnost
przejmującą na określony dzień w miesiącu
ke dni stanovenému v měsíci předcházejícím
poprzedzającym złożenie wniosku o
podání žádosti o zveřejnění projektu fúze.
ogłoszenie planu połączenia
Dla celów niniejszego Połączenia wartość
Pro účely této fúze byla hodnota aktiv a
aktywów i pasywów, jak i wartość
pasiv, stejně jako rozvahová netto hodnota
bilansową
aktywów
netto
Spółki
aktiv, Zanikající společnosti přecházejících
przejmowanej przenoszonych na Spółkę
na Nástupnickou společnost stanovena podle
przejmującą określono w oparciu o bilans
rozvahy dané společnosti sestavené podle
tej spółki, sporządzony według wartości
účetních hodnot ke dni 01.01.2020r., který je
księgowych na dzień 01.01.2020 r., który to
dnem v měsíci přecházejícím zveřejnění
dzień
jest
dniem
w
miesiącu
(zpřístupnění) projektu fúze.
poprzedzającym ogłoszenie (udostępnienie)
Planu Połączenia.

Wartość
zobowiązań
Spółki
Hodnota závazků Zanikající společnosti
przejmowanej na dzień 01.01.2020 r.
ke dni 01.01.2020r. činí 3 870 455,56
wynosi: 3 870 455,56 złotych.
zlotých.
Wartość
aktywów
netto
(suma
Netto hodnota aktiv (součet vlastních
kapitałów
własnych)
Spółki
kapitálů) Zanikající společnosti ke dni
przejmowanej na dzień 01.01.2020r.
01.01.2020r. činí 9 136 451,88 zlotých.
wynosi: 9 136 451,88 złotych.
6.12. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych 6.12. Den
uzavření
účetních
knih
Łączących się spółek.
Nie dojdzie do zamknięcia
rachunkowych Spółki przejmującej
Zamknięcie rachunkowych ksiąg
przejmowanej nastąpi na dzień
połączenia do wlaściwego Rejestru

ksiag
Spółki
wpisu
Spółki

Zúčastněných společností.
Účetní knihy Nástupnické společnosti
nebudou uzavřeny.
Účetní knihy Zanikající společnosti budou
uzavřeny ke dni zápisu fúze do příslušného
rejstříku Nástupnické společnosti.
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7.

przejmującej
Brzmienie decydujące
Decydującym brzmieniem niniejszego
planu połączenia transgranicznego jest
brzmienie czeskie.

za Catwalk s.r.o.
Jan Twardowski, jednatel
Patrycja Astrid Twardowska, jednatelka

7. Rozhodné znění
Rozhodným
zněním
tohoto
přeshraniční fúze je české znění.

projektu

za "INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO
TECHNIKI BIUROWEJ S.A
Jan Twardowski, člen představenstva / Członek
Zarządu
Patrycja Astrid Twardowska, předsedkyně
představenstva / Prezes Zarządu

Projekt umowy spółki przejmującej:
1
UMOWA SPÓŁKI CATWALK SRO
Artykuł I: Firma, forma prawna i siedziba
1.
2.
3.
4.

Nazwa Firmy: CATWALK sro (zwana dalej „Firmą”).
Forma prawna : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
Siedziba firmy : Brno .
Firma otrzymała numer IČO: 29189942 .

Artykuł II: Założenie i czas trwania spółki
Firma została założona na czas nieokreślony i została zarejestrowana przez wpis do rejestru handlowego w
dniu 5 grudnia 2009 r.
Artykuł III: Wyznaczenie udziałowców
Udziałowcami firmy są:
- Pani Patrycja Astrid Twardowska , ur. 29.10.1977, miejsce zamieszkania Došlíkova 3906/41, Židenice,
636 00 Brno,
- Pani Ela Z Biet Albo ł owska Twardowska , 9 października 1953 data urodzenia, miejsce zamieszkania w
dniu 11 listopada 11/6 , 42-100 K ³ obuck, Polska,
- Pan Taudeusz Tomala , ur. 22.11.1961 r. W Orkana 1, 05-420 Józefów, Rzeczpospolita Polska,
- Pan Jan Twardowski , ur. 21.7.1943 r., Miejsce zamieszkania Łąkowa 25, 40-781 Katowice,
Rzeczpospolita Polska.
Artykuł IV: Przedmiot działalności (działania)
Przedmiotem działalności jest:
1.

Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1–3 ustawy o licencjach handlowych.
Artykuł V: Wysokość kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 CZK (słownie: dwieście tysięcy koron czeskich) i jest w pełni
opłacony.
Artykuł VI: Wkłady i akcje akcjonariuszy
1.

W spółce jest tylko jeden rodzaj udziałów, mianowicie podstawowy, z którym nie ma specjalnych praw i
obowiązków. Każdy udziałowiec może posiadać więcej niż jeden udział. Jeżeli udziałowiec uczestniczy
w w dodatkowym udziale , jego wkład i jego udział odpowiednio wzrasta.
2.

Udziałowcy:
- Pani Patrycja Astrid Twardowska, data urodzenia 29.10.1977, miejsce zamieszkania Došlíkova
3906/41, Židenice, 636 00 Brno , ma wpłacony wkład do kapitału zakładowego spółki w wysokości 86
000 CZK (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy koron czeskich) , co odpowiada podstawowy udział 43%
(słownie:
czterdzieścitrzy

%),
- Pani Elżbiwta Orłowska Twardowska, 9 października 1953 data urodzenia, miejsce zamieszkania ul.
11 listopada 11/6 , 42-100 Kłobuck, Polska, został zapłacony wkład do kapitału zakładowego 20 .000, CZK (słownie: dwadzieścia tysięcy koron czeskich) , co odpowiada podstawowemu udziałowi
wwysokości10%(słownie:dziesięćprocent),
- Pan Taudeusz Tomala, urodzony 22.11.1961, zamieszkały Orkana 1, 05-420 Józefów,
Rzeczypospolitej Polskiej, ma wpłacony wkład do kapitału zakładowego spółki w wysokości 20.000
CZK (słownie: dwadzieścia tysięcy koron czeskich) , co odpowiada udziałowi w podstawowym kapitale
w
wysokości
10%
(słownie:dziesięćprocent),
- Pan Jan Twardowski, urodzony 21.7.1943, zamieszkały ul. Łąkowa 25, 40-781 Katowice,
Rzeczypospolitej Polskiej posiada wpłacony wkład do kapitału zakładowego spółki o CZK 74.000
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące koron czeskich) , co odpowiada podstawowy udział 37%
(słownie:
trzydzieści
siedem
procent).
3.

Udziałowiec jest uprawniony do przeniesienia swojego udziału lub jego części na innego akcjonariusza
lub osobę trzecią wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia, jeżeli spółka ma jednego udziałowca,
jego udział jest zawsze zbywalny bez zgody Walnego Zgromadzenia. Nie są wydawane udziały
założycielskie
4.

Umowa przeniesienia udziału musi mieć formę pisemną, a podpisy umowy przeniesienia udziału
muszą zostać urzędowo poświadczone. Zbywający odpowiada za długi na udziale , które zostały
przeniesione na nabywcę udziału.
5.

Skutki przeniesienia udziału występują w stosunku do spółki w dniu dostarczenia efektywnej umowy
przeniesienia udziału w spółce.
6.

Podział udziału jest możliwy tylko podczas jego przeniesienia lub przeniesienia na następcę prawnego
wspólnika. Do podziału udziału wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia. Decyzję Walnego
Zgromadzenia sporządza notariusz.
7.

Udział może być przedmiotem zastawu. Umowa zastawu musi mieć formę pisemną.
8.

Zastaw na udziale wynika z wpisu zastawu na udziale do rejestru handlowego.
9.

Wraz z rozwiązaniem podmiotu prawnego, który jest wspólnikiem, jego udział przechodzi na następcę
prawnego .
10.

Udział jest dziedziczony.
Artykuł VII: Organy spółki
Organami spółki są:
1. Walne zgromadzenie współników,
2. Zarząd spółki.
Artykuł VIII: Walne Zgromadzenie Wspólników

1.
2.

3.

4.
5.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki. Jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika, walne
zgromadzenie nie odbywa się, a uprawnienia walnego zgromadzenia wykonuje jeden wspólnik.
Decyzja jedynego wspólnika w zakresie wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia musi być na
piśmie i musi być podpisana przez udziałowca. Taki udziałowiec wykonuje uprawnienia Walnego
Zgromadzenia w zakresie Walnego Zgromadzenia określonego w niniejszej umowie lub wynika z prawa.
Decyzję podjętą w ramach Walnego Zgromadzenia jedyny udziałowiec przekazuje dyrektorowi
zarządzającemu lub na adres siedziby spółki lub jego adres e-mail. Dyrektor zarządzający jest
zobowiązany do przedstawienia projektów decyzji wyłącznemu udziałowcowi w odpowiednim czasie.
Jedyny udziałowiec może określić termin, w którym ma zostać mu przedstawiony projekt decyzji
szczegółowej dyrektora zarządu. . Tak długo, jak spółka ma jednego udziałowca, jej udział jest zawsze
zbywalny bez żadnych ograniczeń.
Zakres Walnego Zgromadzenia obejmuje:
a) przejmowanie działań podjętych w imieniu spółki przed jej utworzeniem ;
b) uchwalanie , cykliczne , nadzwyczajne i skonsolidowane oraz, w przypadkach przewidzianych przez
prawo, również śródroczne sprawozdania finansowe, w tym uchwały o podziale zysku lub innych
zasobach własnych oraz o sposobie pokrycia strat;
c) podejmowanie decyzji o zmianie treści aktu założycielskiego (umowa spółki), jeżeli nie następuje to
na podstawie przepisów prawa;
d) podejmowanie decyzji w sprawie zmian wysokości kapitału zakładowego lub dopuszczenia wkładu
niepieniężnego ( aportu ) lub możliwości zaliczenia należności od spółki zrekompensowanej
należnościami z dopłat na kapitał podstawowy i uchwalenia projektu odpowiedniej umowy
kompensacyjnej;
e) wybór i odwołanie dyrektora zarządzającego;
f) wykluczenie udziałowca zgodnie z § 151 ust. 2 i § 165 ustawy nr 90/2012 Coll. o spółkach
handlowych i spółdzielniach (ustawa o korporacjach handlowych) ;
g) powołanie i odwołanie likwidatora, w tym zatwierdzenie umowy o pełnienie tej funkcji i zapewnienie
wykonania czynności zgodnie z § 61 ustawy nr 90/2012 Coll., o spółkach handlowych i spółdzielniach
( ustawa o korporacjach handlowych) oraz podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji;
h) zatwierdzanie umów sprzedaży zakładu (jego części), zamknięcia zakładu (jego części) lub dzierżawy
zakładu (jego części);
i) decydowanie o przekształceniu spółki, chyba że prawo regulujące przekształcenie spółek i spółdzielni
stanowi inaczej;
j) uchwalanie umów anonimowych spółek i ich zmianach;
k) zatwierdzenie umowy o wykonanie funkcji;
l) uchwalenie zgody na udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa;
m) uchwalanie objęcia udziałów w innych spółkach kapitałowych oraz
ustanowienia lub
(współtworzenia) nowej spółki ;
n) uchwalanie dokumentacji kontraktowej związanej z wykonaniem decyzji wymienionej w pkt.
m;
o) uprzednio wyrażając zgodę na zmianę kapitału zakładowego spółek, w których spółka posiada udziały
lub ma inne związki kapitałowe, oraz na zmiany statutu takich spółek, jeżeli zmiana wpływa na prawa
udziałowców ;
p) inne sprawy powierzone kompetencjom Walnego Zgromadzenia ustawą o spółkach handlowych lub
umową spółki.
Walne Zgromadzenie może zastrzegać decyzje w sprawach, które w przeciwnym razie należą do
kompetencji innych organów spółki.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione na mocy uchwały, aby nałożyć na akcjonariuszy obowiązek
wniesienia wkładu w tworzenie kapitału poprzez dopłatę poza kapitałem zakładowym poprzez wyniki
pieniężne przewyższające wysokość wkładu, łącznie do połowy kapitału zakładowego. Jeżeli kwota
dopłaty osiągnie wartość połowy kapitału zakładowego, nie można nałożyć dodatkowej dopłaty.
Realizacja dopłaty nie wpływa na wysokość wkładu akcjonariusza ani na wysokość kapitału
zakładowego. Dopłaty mogą być zwracane partnerom tylko w takim stopniu, w jakim przekraczają straty
firmy.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Walne zgromadzenie zatwierdzające regularne sprawozdanie finansowe musi odbyć się nie później niż
sześć miesięcy po ostatnim dniu poprzedniego okresu obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, jeżeli obecni są udziaowcy, którzy posiadają bezwzględną
większość głosów w spółce.
Każdy udziałowiec ma jeden głos na każde 1000 CZK (słownie: tysiąc koron czeskich) swojego
depozytu. Do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest bezwzględna większość głosów
obecnych akcjonariuszy, chyba że ustawa lub niniejszy statut przewidują większą liczbę głosów.
O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy powiadomić udziałowców co najmniej
piętnaście (15) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w drodze pisemnego powiadomienia , które
musi zawierać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad; Zaproszenie zawiera również
projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Zaproszenie jest wysyłane pocztą lub na adres e-mail
udziaowca, jeśli udziałowiec przekazał je spółce w tym celu lub może zostać przekazane udziałowcowi
osobiście za potwierdzeniem jego otrzymania.
Sprawy nie wymienione w zaproszeniu mogą być omawiane na Walnym Zgromadzeniu tylko wtedy, gdy
wszyscy partnerzy są obecni i wyrażają zgodę na ich omówienie.
Udziałowiec może zrzec się prawa do zwołania Walnego Zgromadzenia we właściwym czasie lub
zwołania go zgodnie z prawem i niniejszym Statutem, oświadczenia z urzędowo zweryfikowanym
podpisem lub oświadczenia ustnego złożonego na Walnym Zgromadzeniu, które musi być zawarte w
protokole Walnego Zgromadzenia lub protokole notarialnym. na podstawie decyzji Walnego
Zgromadzenia.
Dyrektor Wykonawczy zwołuje Walne Zgromadzenie stosownie do potrzeb, co najmniej raz na okres
obrachunkowy. Udziałowcy, których depozyty stanowią co najmniej 10 % kapitału zakładowego, mogą
żądać zwołania walnego zgromadzenia . Jeżeli dyrektor zarządzający nie zwoła walnego zgromadzenia w
terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, akcjonariusze mają prawo zwołać je samodzielnie.
Udziałowiec uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub w jego imieniu pełnomocnik na
podstawie pełnomocnictwa , które wskaże, czy zostało ono udzielone do reprezentacji na jednym lub
większej liczbie Walnych Zgromadzeń .
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Rejestratora. Do czasu wyboru przewodniczącego i
jeśli przewodniczący nie został wybrany, walnemu zgromadzeniu przewodniczy jego zwołujący. Jeżeli
rejestrator nie został wybrany, wskaże go zwołujący Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący przeprowadza liczenie głosów.
Rejestrujący jest zobowiązany zapewnić przygotowanie protokołu Walnego Zgromadzenia w ciągu
piętnastu (15) dni od daty jego zakończenia i przesłać go na koszt spółki bez zbędnej zwłoki wszystkim
akcjonariuszom. Protokół podpisuje przewodniczący walnego zgromadzenia lub zwołujący , jeżeli
przewodniczący nie został wybrany, oraz rejestrator.
Zapis Walnego Zgromadzenia jest przechowywany w dokumentach spółki.
Dozwolone są decyzje poza walnym zgromadzeniem (na rollam) i głosowanie na walnym zgromadzeniu
lub decyzje poza walnym zgromadzeniem przy użyciu środków technicznych.

Artykuł IX: Dyrektor zarządzający spółki
1. Organem statutowym spółki jest dwóch członków kierownictwa.
2. Firma jest reprezentowana przez każdego dyrektora samodzielnie. Podpisanie w imieniu firmy odbywa
się w taki sposób, że dyrektor dołącza swój podpis do druku firmowego.
W następujących kwestiach obaj kierownicy działają i podpisują wspólnie:
a) sprzedaż i zakup nieruchomości za cenę przekraczającą 500 000 CZK (słownie: pięćset tysięcy koron
czeskich),wtyminnedyspozycje,
b) sprzedaż i zakup majątku ruchomego za cenę przekraczającą 500 000 CZK (słownie: pięćset tysięcy koron
czeskich),wtyminnedyspozycje,
c) udzielanie lub przyjmowanie pożyczek i pożyczek powyżej 500 000 CZK (słownie: pięćset tysięcy koron
czeskich),

d) negocjowanie transakcji o wartości przekraczającej 500 000 CZK (słownie: pięćset tysięcy koron
czeskich).
3. Kierownictwo firmy odpowiada za zarządzanie przedsiębiorstwem.
Artykuł X: Pełnomocnik
1.

Firma może udzielić pełnomocnictwa. Jeżeli zostanie wyznaczony więcej niż jeden prokurent, jest on
uprawniony do reprezentowania spółki w ramach prokury, każdy osobno.
2.

Prokurent podpisuje się, dołączając swój podpis i informacje wskazujące dane swojego pełnomocnictwa
spółki .
Artykuł XI: Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie stosunki prawne i inne stosunki spółki wynikające z wykonywania praw i obowiązków spółki,
które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszym statucie, podlegają odpowiednim ogólnie
obowiązującym przepisom Republiki Czeskiej, w szczególności przepisom ustawy o spółkach
handlowych.
2.

Spółka handlowa przestrzegała Ustawy o korporacjach biznesowych jako całości zgodnie z § 777 ust. 5
ZOK.

