
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POŁĄCZENIA 

 
 

Alucrom 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu 
(Spółka Przejmująca) 

 
z 
 

Alucrom Kielce  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Dębskiej Woli  
(Spółka Przejmowana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 08.03.2022 r. 
 



Zarząd Alucrom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (zwanej dalej "Spółką 
Przejmującą") oraz zarząd Alucrom Kielce Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębskiej Woli 
(zwanej dalej "Spółką Przejmowaną"), działając na podstawie art.491 i nast., w tym art.516 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej 
dalej ksh, informują, że uzgodnione zostało połączenie Spółek przez przeniesienie całego majątku 
Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i przedstawiają poniżej plan połączenia. 

Plan połączenia składa się z części zawierającej informacje na temat procedury połączenia oraz 
załączników, zawierających wymagane prawem projekty uchwał i informacje finansowe. 
 
 
I. Zasady i procedura połączenia. 

1. Celem planowanego połączenia jest ograniczenie kosztów działalności Spółek oraz usprawnienie 
organizacyjnych mechanizmów ich funkcjonowania, a także konsolidacja prowadzonej przez Spółki 
działalności. 

2. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 
Przejmującą w trybie art.492 § 1 w zw. z art.516 § 1 ksh (łączenie przez przejęcie spółki zależnej 
przez spółkę dominującą). Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 99,83% udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art.516 § 5 ksh połączenie nastąpi bez sporządzania 
uzasadniających je sprawozdań zarządów i badania planu połączenia przez biegłego. 

 
3. W ramach realizacji połączenia, poza sporządzeniem niniejszego planu wraz załącznikami: 

 powzięta będzie uchwała o połączeniu spółek przez wspólników Spółki Przejmowanej 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych 
głosów (art.516 § 1 w zw. z art.506 § 1 ksh), 

 powzięta będzie uchwała zatwierdzająca zmiany umowy Spółki Przejmującej przez wspólników 
tej spółki; 

 nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany zostanie wpis o 
połączeniu spółek z jednoczesną zmianą umowy Spółki Przejmującej i wykreślenie Spółki 
Przejmowanej z tego rejestru 

 
4. Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie nastąpi 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość jej udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmowanej i Spółce Przejmującej nie będą przyznane nowe udziały (art.514 
§ 1 ksh). 
 

5. Mniejszościowy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 16 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 
Przejmującej za każdy swój udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w ten sposób, że 
w związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 
5.000.000,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 5.008.000,00zł (pięć milionów osiem tysięcy złotych 
00/100), w drodze utworzenia 16 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, które 
przyznane będą wspólnikowi Spółki Przejmowanej Alucrom AB w Goeteborg (Szwecja). 

 
6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi mniejszościowemu 

Spółki Przejmowanej, tj. Alucrom AB, uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 
pierwszego dnia roku, w którym uchwalono połączenie. 

 
7. Wspólnik Alucrom AB otrzyma także dopłatę w gotówce w wysokości różnicy pomiędzy łączną 

wartością bilansową jego udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej a łączną wartością 
nominalną udziałów, jakie obejmie w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, tj. w kwocie 615,44 
zł. Dopłata sfinansowana będzie z kapitału zapasowego Spółki przejmującej (art.492 § 2 ksh). 

 
8. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną przyznanych 

wspólnikom udziałów przekazana będzie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej, stosownie do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 



9. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach i 
nie przewiduje się przyznania szczególnych praw ani korzyści wspólnikom ani członkom organów 
łączących się spółek w związku z połączeniem. 

 
10. Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie o zamiarze połączenia. Pierwsze 

zawiadomienie nastąpi nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o 
połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. 

 
11. Uchwała o połączeniu zawierała będzie zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany 

umowy Spółki Przejmującej i umieszczona będzie w protokole sporządzonym przez notariusza. 
 
12. Po spełnieniu powyższych warunków dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do 

rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej. Zarząd Spółki Przejmującej ogłosi o dokonaniu 
połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 
13. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki 

Przejmowanej, stając się jej następcą prawnym (sukcesja uniwersalna). Na Spółkę Przejmującą 
przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały 
przyznane Spółce Przejmowanej, o ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi 
nie stanowi inaczej. 

 
14. Termin podjęcia uchwały o połączeniu Spółek przewiduje się na 12 kwietnia 2022 r. 
 
15. Niniejszy plan połączenia udostępnia się nieodpłatnie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej każdej z łączących się spółek od dnia 08 marca 2022 r. 
 

za Spółkę Przejmującą     za Spółkę Przejmowaną 
 
 
 

Prezes Zarządu Wigström Björn   Prezes Zarządu Wigström Björn 
 
 
 
Członek Zarządu Börjesson Pernilla   Członek Zarządu Börjesson Pernilla 
 
 
 
Członek Zarządu Wikström Carl Olof Christer  Członek Zarządu Wikström Carl Olof Christer 
 
 
 
Członek Zarządu Sonnorp Per Magnus   Członek Zarządu Sonnorp Per Magnus 
 
 
II. Załączniki do Planu Połączenia: 
 
Załącznik nr 1 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie 

połączenia Spółek 
Załącznik nr 2 projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej  
Załącznik nr 3 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o 

zatwierdzeniu zmiany umowy tej spółki 
Załącznik nr 4 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2022 r. 
Załącznik nr 5 oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie 

księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28.02.2022 r. (bilans), sporządzone 
dla celów połączenia 

Załącznik nr 6 oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie 
księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2022 r. (bilans), 
sporządzone dla celów połączenia. 

 



Załącznik nr 1 
do Planu połączenia 

 
Uchwała 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Alucrom Kielce Sp. z o.o. w Dębskiej Woli  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 
w sprawie połączenia tej spółki 

ze spółką Alucrom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
we Wrocławiu 

(projekt) 
  
 
 
Zgromadzenie Wspólników Alucrom Kielce Sp. z o.o. w Dębskiej Woli postanawia, co następuje: 

1. Na podstawie art. 491 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Alucrom Kielce 
Sp. z o.o. w Dębskiej Woli (dalej zwaną Spółką Przejmowaną) ze spółką Alucrom Sp. z o.o. we 
Wrocławiu (zwaną dalej Spółką Przejmującą) przez przeniesienie całego majątku Spółki 
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Połączenie następuje w trybie i na warunkach określonych w uzgodnionym przez łączące się spółki 
Planie połączenia z dnia 8 marca 2022 r., którego odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W 
związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 
5.000.000 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 5.008.000 zł pięć milionów osiem tysięcy złotych 00/100), w 
drodze utworzenia 16 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 

3. Wspólnicy wyrażają zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w pkt 2. 

4. Wspólnicy wyrażają zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej, określone w projekcie, 
stanowiącym załącznik nr 2 do Planu połączenia, o którym mowa w pkt 2. 

 
 
  



Appendix No. 1 
to the Merger Plan 

 
Resolution 

of the Extraordinary Meeting of Shareholders of 
Alucrom Kielce Sp. z o.o. in Dębska Wola  

of 12 April 2022 
on the merger of the above-mentioned company 

with Alucrom Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław  
in Wrocław 

(draft) 
  
 
 
The Meeting of Shareholders of Alucrom Kielce Sp. z o.o. in Dębska Wola hereby decides as follows: 

5. Pursuant to Article 491 et seq. of the Commercial Companies Code, it is resolved to merge Alucrom 
Kielce Sp. z o.o. in Dębska Wola (hereinafter referred to as the “Acquired Company”) with Alucrom 
Sp. z o.o. in Wrocław (hereinafter referred to as the “Acquiring Company”) by transferring all assets 
of the Acquired Company to the Acquiring Company. The merger shall be effected when it is entered 
into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register. 

6. The merger shall be effected in the manner and under the terms and conditions set out in the Merger 
Plan agreed upon by the merging companies, dated 8th of March 2022, a copy of which constitutes 
an appendix to this Resolution. In connection with the merger, the share capital of the Acquiring 
Company shall be increased from PLN 5,000,000 by PLN 8,000 to PLN 5,008,000 (five million and 
eight thousand zloty, 00/100) by creating 16 new shares with a nominal value of PLN 500 each. 

7. The Shareholders agree to the Merger Plan referred to in item 2. 

8. The Shareholders shall consent to the amendments to the Articles of Association of the Acquiring 
Company as specified in the draft constituting Appendix No. 2 to the Merger Plan referred to in item 
2. 

 
 



Załącznik nr 2 
do Planu połączenia 

 

 
"Projekt zmiany umowy Alucrom Sp. z o.o."  

 
 

Uchyla się dotychczasową treść umowy spółki w całości i nadaje jej brzmienie jak poniżej: 

 
 

UMOWA 
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

§1 

1. Spółka działać będzie pod firmą ALUCROM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy ALUCROM Sp. z o.o. 

 
§2 

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. 
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może otwierać terytorialne i rzeczowo 

zorganizowane oddziały oraz tworzyć zakłady, filie, przedstawicielstwa, placówki i uczestniczyć w 
organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. 

3. Spółka może tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach, a także fundacjach, stowarzyszeniach i innych 
organizacjach, zarówno w kraju jak i za granicą. 

4. Tworzenie i likwidowanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych należy do 
kompetencji zarządu. 

5. Jeżeli w uchwale zarządu o utworzeniu oddziału nie postanowiono inaczej bądź co innego nie wynika z celu 
powołania takiej jednostki, do organizacji i funkcjonowania oddziału stosuje się zasady następujące: 
1) oddział jest wyodrębnioną wewnętrzną jednostką organizacyjną Spółki. Przedmiot działalności oddziału 

pokrywa się z przedmiotem działalności Spółki. 
2) działalnością oddziału kieruje Kierownik Oddziału, Prokurent Oddziału lub inna osoba, imiennie 

wyznaczona przez Zarząd Spółki. Nie wyłącza to i nie ogranicza kompetencji Zarządu Spółki i jego 
członków do bezpośredniego zarządzania sprawami oddziału. 

3) oddział pełni rolę pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale i w zakresie swojej 
działalności może samodzielnie nawiązywać i rozwiązywać umowy z pracownikami oddziału i 
dokonywać innych czynności z zakresu stosunków pracowniczych. Czynności z zakresu prawa pracy za 
oddział dokonuje Kierownik Oddziału bądź inna osoba, wyznaczona imiennie przez zarząd. 
 

§3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 
§4 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z 
2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z  
3) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych – 

28.11.Z 
4) Produkcja autobusów – 29.10.C  
5) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – 

29.32.Z  
6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z 
7) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – 46.61.Z  
8) Sprzedaż hurtowa obrabiarek – 46.62.Z 
9) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i 

wodnej – 46.63.Z 
10) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z 
11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z 



12) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 
45.19.Z  

13) Produkcja materiałów wybuchowych – PKD 20.51.Z 
14) Produkcja broni i amunicji – PKD 25.40.Z 
15) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych – PKD 29.10.E 
16) Produkcja statków i konstrukcji pływających – PKD 30.11.Z 
17) Produkcja statków powietrznych – PKD 30.30.Z 
18) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych – PKD 30.40.Z 
19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z 
20) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z 
21)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z 
22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 

47.78.Z 
23) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 

47.99.Z 
24) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z 

§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.008.000 zł (słownie: pięć milionów osiem tysięcy złotych ) dzieli się na 
10.016 (słownie: dziesięć tysięcy szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych) każdy. 

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 
3. Na jeden udział w kapitale zakładowym przypada jeden głos. 

 
§6 

Wspólnicy objęli udziały w kapitale zakładowym Spółki w sposób następujący: 

• Alucrom AB z siedzibą w Goeteborg (Szwecja) objął 10.016 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
5.008.000 zł 

 
§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 
10.000,000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 roku i takie podwyższenie nie 
będzie stanowić zmiany umowy spółki. 

2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką i aportem. 

3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w granicach 
dziesięciokrotności nominalnej wartości udziałów posiadanych przez poszczególnych wspólników w dniu 
podjęcia uchwały o dopłatach. 

4. Dopłaty mogą być zwracane z zachowaniem warunków, określonych w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa. Zwrot następuje na rzecz osób, które wniosły dopłaty, także w przypadku, gdy utraciły 
one status wspólnika, w szczególności wskutek zbycia lub umorzenia udziałów po wniesieniu dopłat. 

 
§8 

Udziały w Spółce mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 
 

§9 
Władzami Spółki są:  

1) Zgromadzenie Wspólników, 
2) Zarząd.  

§10 

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrachunkowego. 

2. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez 
zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na podjęcie pisemnej uchwały 
lub pisemne głosowanie. 

3. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie, Krakowie, Bykowie, 
Oleśnicy, Kielcach i Gdańsku. 

 
 



§11 
Wspólnicy podejmują uchwały w szczególności w sprawach dotyczących: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku zysków i strat za poszczególne 
lata obrachunkowe oraz udzielania absolutorium członkom organów spółki z wypełniania obowiązków; 

2) podziału zysków i pokrycia strat; 
3) wyboru i odwołania członków organów spółki; 
4) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania; 
5) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego; 
6) zmian umowy spółki; 
7) ustalania wysokości dopłat i ich zwrotu; 
8) rozwiązania i likwidacji Spółki; 
9) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności; 
10) w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§12 

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§13 

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. 
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkami zastrzeżonymi w 

ustawie. 
 

§14 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 7 osób. 
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki i jest zobowiązany do pełnienia 

swoich obowiązków z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy 
i uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich 
spraw Spółki, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. 

3. Zarząd reprezentuje Spółką w czynnościach sądowych i pozasądowych. 
4. Zarząd umocowany jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia także o 

wartości przewyższającej więcej niż dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki i nie wymaga to 
uchwały Wspólników (nie stosuje się ograniczeń z art. 230 ksh). 

 
§15 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych 
jest dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.  

 
§16 

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli Spółka podejmuje działalność w 
drugiej połowie roku kalendarzowego, rok obrachunkowy rozpocznie się z chwila podjęcia działalności, a 
zakończy się z upływem następnego roku kalendarzowego. 

2. Rozporządzenie czystym zyskiem Spółki należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. 
3. Spółka może tworzyć fundusz rezerwowy oraz fundusze socjalne i inne prawem przewidziane. 
4. Na warunkach określonych przepisami art. 194 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony 

do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada 
środki wystarczające na wypłatę. Wypłata następuje na podstawie pisemnej uchwały, podpisanej przez 
wszystkich członków Zarządu. 

 
§17 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

 
 
 



Załącznik nr 3 
do Planu połączenia 

 
Uchwała 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Alucrom Sp. z o.o. we Wrocławiu 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 (projekt) 
  
 
 
W związku z połączeniem Alucrom Sp. z o.o. z Alucrom Kielce Sp. z o.o. Wspólnicy zatwierdzają zmiany 
umowy Alucrom Sp. z o.o. w brzmieniu zgodnym z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do Planu 
połączenia z dnia 08 marca 2022 r., w tym podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 
5.000.000,00 zł do kwoty 5.008.000 przez utworzenie 16 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
każdy, które obejmie dotychczasowy wspólnik Alucrom AB. 
 
 
 
 
 
 
  



Appendix No. 3 
to the Merger Plan 

 
Resolution 

of the Extraordinary Meeting of Shareholders of 
Alucrom Sp. z o.o. in Wrocław 

of 12 April 2022 

 (draft) 
  
 
 
In connection with the merger of Alucrom Sp. z o.o. with Alucrom Kielce Sp. z o.o., the Shareholders 
approve the amendments to the Articles of Association of Alucrom Sp. z o.o. in the wording consistent 
with the draft constituting Appendix No. 2 to the Merger Plan dated 8th of March 2022 including the 
increase of the company’s share capital from PLN 5,000,000 to 5,008,000 through the creation of 16 
new shares with a nominal value of PLN 500 each, which shall be taken up by Alucrom AB, the existing 
shareholder. 
 

 
 
 



Załącznik nr 4 
do Planu połączenia 

 
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 

na dzień 28 lutego 2022 r. 
(w PLN) 

 
 
 
A. Wartość aktywów    10.389.021 
B. Wartość zobowiązań        5.219.753 
 
Wartość majątku spółki Przejmowanej (A – B)    5.169.268 
 
 
 
  



Appendix no 4 
to the Merger Plan 

 
Establishing the value of the assets of Acquired Company 

For the date of 28 of February 2022 
(in PLN) 

 
 
 
A. Value of Assets    10.389.021 
B. Value of Liabilities        5.219.753 
 
value of Acquired Company  (A – B)    5.169.268 
 
 
 



rok bieżący rok poprzedni

AKTYWA 58 853 921  56 469 504  
A. AKTYWA TRWAŁE 44 500 894  45 140 053  

I. Wartości niematerialne i prawne 25 893  31 319  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 40 834 997  41 468 730  
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe 1 324 004  1 324 004  
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 316 000  2 316 000  

B. AKTYWA OBROTOWE 14 353 026  11 329 451  
I. Zapasy 2 860 758  3 221 600  
II. Należności krótkoterminowe 9 005 040  6 598 499  
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 600 889  513 211  
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 886 339  996 142  

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne

PASYWA 58 853 921  56 469 504  
A. Kapitał (fundusz) własny -1 341 907  244 276  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000  5 000 000  
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 288 333  9 288 333  
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4 335 000  4 335 000  
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 379 057  -14 795 945  
VI. Zysk (strata) netto -1 586 183  -3 583 112  
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 195 828  56 225 228  
I. Rezerwy na zobowiązania 3 355 545  2 962 151  
II. Zobowiązania długoterminowe 34 064 749  34 064 749  
III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 600 150  19 071 031  
IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 175 383  127 297  

Sporządziła - Katarzyna Kowalewska

Prezes Zarządu - Björn Wigström

Członek Zarządu - Pernilla Bӧrjesson

Członek Zarządu - Christer Wikstrӧm

Członek Zarządu - Magnus Sonnorp

Alucrom Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28.02.2022

2022-03-08

2022-03-08

2022-03-08

2022-03-08

2022-03-08



rok bieżący rok poprzedni

AKTYWA 10 389 021  9 686 554  
A. AKTYWA TRWAŁE 6 446 248  6 518 422  

I. Wartości niematerialne i prawne 12 527  14 325  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 103 221  6 173 597  
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe 500  500  
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 330 000  330 000  

B. AKTYWA OBROTOWE 3 942 773  3 168 132  
I. Zapasy 699 077  702 319  
II. Należności krótkoterminowe 2 519 715  1 877 025  
III. Inwestycje krótkoterminowe 677 731  532 036  
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 249  56 752  

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne

PASYWA 10 389 021  9 686 554  
A. Kapitał (fundusz) własny 5 169 268  5 326 252  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 276 632  1 276 632  
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 643 295  4 643 295  
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -593 675  139 355  
VI. Zysk (strata) netto -156 985  -733 030  
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 219 753  4 360 302  
I. Rezerwy na zobowiązania 441 909  393 775  
II. Zobowiązania długoterminowe 913 079  913 079  
III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 699 016  3 053 448  
IV. Rozliczenia międzyokresowe 165 749  

Sporządziła - Katarzyna Kowalewska

Prezes Zarządu - Björn Wigström

Członek Zarządu - Pernilla Bӧrjesson

Członek Zarządu - Christer Wikstrӧm

Członek Zarządu - Magnus Sonnorp2022-03-08

Alucrom Kielce Sp. z o.o.
Dębska Wola 1A, 26-026 Morawica

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2022

2022-03-08

2022-03-08

2022-03-08

2022-03-08


