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PREAMBUŁA 

 

Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia) został uzgodniony w dniu 28.02.2020 roku w 

Poznaniu przez Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komplementariuszy spółek 

komandytowo – akcyjnych: 

 

1) Internal Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. 

Piątkowska 116, 60-649 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373643, NIP: 7811859323, REGON: 301632224 

(dalej jako: Spółka Przejmująca); 

reprezentowana przez: 

Piotra Kasprowicza – Prezesa Zarządu 

i 

2) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka komandytowo – 

akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383491, REGON: 301721181, NIP: 7811864502 (dalej jako: Spółka Przejmowana 1); 

reprezentowana przez: 

Piotra Kasprowicza – likwidatora 

 

3) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z 

siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290132, REGON: 

300685187, NIP: 9721172428 (dalej jako: Spółka Przejmowana 2); 

reprezentowana przez: 

Piotra Kasprowicza – Prezesa Zarządu komplementariusza - spółki Internal Finance spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

 

(dalej łącznie jako: Spółki Przejmowane); 

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane będą jako: Spółki. 

 

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusze Spółek Przejmowanych, wspólnie i zgodnie 

uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (dalej jako: Połączenie). W efekcie 

Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie 

przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę 

Przejmującą.  

 

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:  

 

§ 1. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu  
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Definicja: Spółka Przejmująca Spółka Przejmowana 1 Spółka Przejmowana 2 

Firma: Internal Finance spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

P Inwestycje spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Chwiałkowskiego spółka 

komandytowo – akcyjna w 

likwidacji z siedzibą w Poznaniu 

P Inwestycje spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sokoła I 

spółka komandytowo – akcyjna z 

siedzibą w Poznaniu 

Typ: spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

spółka komandytowo - akcyjna spółka komandytowo - akcyjna 

Siedziba 

statutowa: 

ul. Piątkowska 116, 60-649 

Poznań 

ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań 

Oznaczenie 

rejestru: 

Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda, VIII 

Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Numer w 

rejestrze: 

0000373643 0000383491 0000290132 

Kapitał 

zakładowy: 

110.100,00 zł (słownie: sto 

dziesięć tysięcy sto złotych) 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) 

Powiązania ze 

Spółką 

Przejmującą 

Jedyny udziałowiec – Piotr 

Kasprowicz 

• Jedyny komplementariusz – 

Spółka Przejmująca 

• Jedyny akcjonariusz – Piotr 

Kasprowicz 

• Jedyny komplementariusz – 

Spółka Przejmująca 

• Jedyny akcjonariusz – Piotr 

Kasprowicz 

 

W Spółce Przejmowanej 1 uchwałą nr 2/20161230 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 30.12.2016 r. otwarto likwidację spółki z dniem 01.01.2017 r. Do dnia podpisania 

niniejszego planu spółka nie rozpoczęła podziału majątku a do dnia podjęcia uchwał o połączeniu 

Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 spółka podejmie uchwałę o 

kontynuowaniu prowadzenia działalności spółki oraz uchylenia likwidacji. 

Ponadto komplementariuszem w obu Spółkach Przejmowanych jest Spółka Przejmująca – Internal 

Finance sp. z o.o., co nastąpiło w wyniku połączenia z dnia 19 października 2018 roku, na podstawie 

którego spółka Internal Finance sp. z o.o. przejęła m. in. spółkę P Inwestycje sp. z o.o. i zgodnie z zasadą 

sukcesji generalnej wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki, a spółka P Inwestycje sp. 

z o.o. została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru KRS. 

Powyższa zmiana komplementariusza do dnia podpisania niniejszego planu nie została 

odzwierciedlona w umowach Spółek Przejmowanych, niemniej jednak do dnia podjęcia uchwał o 

połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 zostaną dokonane 

stosowne zmiany w statutach Spółek Przejmowanych, w wyniku których firma Spółki Przejmowanej 

1 będzie brzmieć: Internal Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka 

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, a firma Spółki Przejmowanej 2 będzie brzmieć: 

Internal Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z 

siedzibą w Poznaniu. 

 

§ 2. Sposób Połączenia Spółek  

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusze Spółek Przejmowanych, wspólnie i zgodnie 

uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku 

Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą [dalej jako: Połączenie]. 
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Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółek 

Przejmowanych, a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż 

do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem 

połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na 

piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy 

pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych 

łączących się spółek.  

 

Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o 

połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby 

sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego 

zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się 

Spółkę Przejmującą.  

 

W wyniku Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 110.100,00 

zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta 

złotych), tj. o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (słownie: dwóch) 

nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy.  

 

§ 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. 

 

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały 

lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej. 

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym komplementariuszem w Spółkach 

Przejmowanych będących spółkami komandytowo-akcyjnymi to podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpi wyłącznie za akcje Piotra Kasprowicza posiadane w Spółkach Przejmowanych 1 i 2. 

 

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 

110.100,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć 

tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 

(słownie: dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 

każdy.  

 

Z dniem Połączenia nastąpią pozostałe skutki połączenia, czyli sukcesja generalna praw i obowiązków 

Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Spółki Przejmowane w związku z połączeniem ze Spółką 

Przejmowaną zostaną zatem wykreślone z rejestru przedsiębiorców, a prawa i obowiązki posiadane 

przez Spółki Przejmowane na zasadzie sukcesji generalnej staną się własnością Spółki Przejmującej.  

 

Niniejszy Plan Połączenia wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 522 KSH,  

przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Walne Zgromadzenia Spółek 

Przejmowanych. 
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Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu przedstawiać się będzie następująco: 

 

 Struktura Spółki Przejmującej przed 

połączeniem 

Struktura Spółki Przejmującej po 

połączeniu 

Wspólnik liczba udziałów udział w kapitale liczba udziałów udział w kapitale 

Piotr Kasprowicz 1.101 100% 1.103 100% 

 

 

§ 4. Stosunek wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz 

liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek 

osobowych oraz wysokość ewentualnych dopłat 

 

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Piotr Kasprowicz posiadający 1.101 (słownie: jeden 

tysiąc sto jeden) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy udział, o 

łącznej wartości nominalnej 110.100,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych). 

Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej ustalona na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 

KSH, tj. na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosi -10.699.167,35 zł (słownie: minus dziesięć milionów 

sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 35/100). 

 

Struktura akcji w Spółce Przejmowanej 1  i Spółce Przejmowanej 2 jest taka sama, tj. Piotr Kasprowicz 

posiada 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 

każda, o łącznej wartości nominalnej 50,000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 ustalona na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 

KSH, tj. na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosi -642.978,38 zł (słownie: minus sześćset czterdzieści dwa 

tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 38/100). 

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 ustalona na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 

KSH, tj. na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosi -7.301.042,28 zł (słownie: minus siedem milionów trzysta 

jeden tysięcy czterdzieści dwa złote 28/100). 

 

Parytet wymiany akcji na udziały. 

Wskutek Połączenia Piotrowi Kasprowiczowi, w zamian za: 

a) posiadane przez niego akcje w Spółce Przejmowanej 1 zostanie przyznany 1 (słownie: jeden) 

udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: 

sto złotych), 

b) posiadane przez niego akcje w Spółce Przejmowanej 2 zostanie przyznany 1 (słownie: jeden) 

udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: 

sto złotych). 

 

Powyższy sposób przyznania Piotrowi Kasprowiczowi udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

Przejmującej uzasadniony jest ujemną wartością bilansową zarówno udziałów w kapitale zakładowym 

Spółki Przejmującej, jak i ujemną wartością bilansową akcji w Spółkach Przejmowanych. 
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Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółek Przejmowanych oraz Spółki 

Przejmującej sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega 

na przyjęciu, że wartość Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej jest równa ich wartości 

aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse spółek 

uczestniczących w Połączeniu sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami 

rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu 

rejestrowego i bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej https://internalfinance.pl. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku Spółki 

Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu 

interpretacji uzyskanego wyniku, przedstawienia w sposób adekwatny stanu przedsiębiorstw Spółek 

uczestniczących w Połączeniu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wyceniane Spółki znajdują się pod 

wspólną kontrolą Piotra Kasprowicza – jedynego wspólnika Spółki Przejmującej i jedynego 

akcjonariusza w Spółkach Przejmowanych. 

W ocenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz komplementariuszy Spółek Przejmowanych za ww. 

parytetem wymiany udziałów ustalonym w oparciu o wycenę metodą księgową przemawia fakt, iż w 

sposób najbardziej porównywalny oddaje wartość majątków Spółki Przejmującej oraz Spółek 

Przejmowanych. 

 

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 

110.100,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć 

tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 

(słownie: dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 

każdy.  

 

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 KSH. 

 

§ 5. Dzień, od którego udziały przyznane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych uprawniają do 

uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej 

 

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane akcjonariuszowi Spółek Przejmowanych w ramach 

Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w 

którym nastąpiło Połączenie. 

§ 6. Szczególne korzyści dla wspólników Spółek Przejmowanych 

  

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla wspólników, 

członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 

 

§ 7. Zezwolenia i zgody  

 

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie  

z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).  

  

§ 8. Pozostałe postanowienia 
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W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne  

lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu 

Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione 

innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej 

odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w 

przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia. 

  

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.  

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 6 egzemplarzach – po 2 dla każdej z łączących się 

spółek. 

 

§9. Załączniki. 

 

Zgodnie z art. 518 §2 w zw. z  art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:  

1. Załączniki nr 1-3 – projekty uchwał Spółek dotyczące Połączenia. 

2. Załącznik nr 4 – projekt zmiany aktu założycielskiego spółki Internal Finance sp. z o. o. 

3. Załączniki nr 5-7 – oświadczenia Spółek o stanie księgowym dla celów Połączenia. 

4. Załączniki nr 8-9 – ustalenie wartości majątków Spółek Przejmowanych. 

5. Załączniki 10-12 - oświadczenia wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu o wyrażeniu 

zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH. 

 

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji 

każdej ze Spółek dnia 28.02.2020 r. w Poznaniu. 

 

Za Spółkę Przejmującą: 

 

___________________________ 

Piotr Kasprowicz 

Prezes Zarządu 

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

Za Spółkę Przejmowaną 1: 

 

______________________________ 

Piotr Kasprowicz 

likwidator 

/opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 

 

Za Spółkę Przejmowaną 2: 

 

______________________________ 

Piotr Kasprowicz 

Prezes Zarządu komplementariusza 

/opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 
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Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Internal Finance 
spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia 
 

[AKT NOTARIALNY] 
§1 

1. Działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internal 
Finance postanawia dokonać połączenia, w którym Internal Finance sp. z o. o. jest Spółką 
Przejmującą, a spółki: 

a. P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka 
komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, 

b. P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo 
– akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

są Spółkami Przejmowanymi, w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie 
całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. 

2. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników spółki Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się 
Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej https://internalfinance.pl 
dnia 28 lutego 2020 roku. 

§2 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Internal Finance sp. z o. o. z kwoty 
110.100,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć 
tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (słownie: 
dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy, które 
to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane Piotrowi 
Kasprowiczowi zgodnie z Planem Połączenia. 

§3 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Internal Finance 
sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu: 
a. § 7 ust. 1 Umowy spółki Internal Finance sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie :  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli 
się na 1.103 (słownie: jeden tysiąc sto trzy) udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) 
każdy.” 

§4 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
upoważnia Zarząd Internal Finance sp. z o. o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych 
i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia. 
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd. 
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Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki P Inwestycje spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji z 
siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia 

[AKT NOTARIALNY] 
§1 

1. Działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w 
likwidacji z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać połączenia, w którym Internal Finance sp. z o. 
o. z siedzibą w Poznaniu jest Spółką Przejmującą, a spółki: 

a) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka 
komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, 

b) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – 
akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

są Spółkami Przejmowanymi, w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie 
całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. 

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w 
Poznaniu wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy 
łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej 
https://internalfinance.pl dnia 28 lutego 2020 roku. 

§2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki Internal Finance sp. z o. o. z kwoty 110.100,00 zł (słownie: 
sto dziesięć tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych), 
tj. o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (słownie: dwóch) nowych 
udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy, które to wszystkie nowe 
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane Piotrowi Kasprowiczowi zgodnie z 
Planem Połączenia. 

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu postanawia 
wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Internal Finance sp. z o. o. z 
siedzibą w Poznaniu: 
 § 7 ust. 1 Umowy spółki Internal Finance sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie :  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli 
się na 1.103 (słownie: jeden tysiąc sto trzy) udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) 
każdy.” 

§4 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Chwiałkowskiego spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu upoważnia Zarząd 
Internal Finance sp. z o. o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych 
niezbędnych do przeprowadzenia połączenia. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd. 
 
W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę Internal Finance spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Piotr Kasprowicz oświadczył, że: 

a) wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w 
sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia; 

b) wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na 
zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia. 
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Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki P Inwestycje spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
dotyczącej Połączenia 

[AKT NOTARIALNY] 
§1 

1. Działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w 
Poznaniu postanawia dokonać połączenia, w którym Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w 
Poznaniu jest Spółką Przejmującą, a spółki: 

a) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka 
komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, 

b) P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – 
akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

są Spółkami Przejmowanymi, w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie 
całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. 

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę 
na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 
28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej https://internalfinance.pl dnia 28 lutego 
2020 roku. 

§2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki Internal Finance sp. z o. o. z kwoty z kwoty 110.100,00 zł (słownie: sto dziesięć 
tysięcy sto złotych) do kwoty 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 
200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (słownie: dwóch) nowych udziałów o 
wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy, które to wszystkie nowe udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane Piotrowi Kasprowiczowi zgodnie z Planem 
Połączenia. 

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na 
wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Internal Finance sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu: 

a. § 7 ust. 1 Umowy spółki Internal Finance sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie :  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych) i 
dzieli się na 1.103 (słownie: jeden tysiąc sto trzy) udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: 
sto złotych) każdy.” 

§4 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sokoła I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu upoważnia Zarząd Internal Finance sp. 
z o. o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
przeprowadzenia połączenia. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd. 
 
W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę Internal Finance spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Piotr Kasprowicz oświadczył, że: 

a) wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w 
sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia; 

b) wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na 
zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia. 
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Załącznik Nr 4 - projekt zmiany aktu założycielskiego spółki Internal Finance sp. z o. o. 

 

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI 

INTERNAL FINANCE SP. Z O.O. (DALEJ JAKO: SPÓŁKA) 

Z DNIA [●] R. 

1. W związku z połączeniem spółek, w którym Internal Finance sp. z o. o.  jest Spółką Przejmującą, a 

spółki: 

a. P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chwiałkowskiego spółka 

komandytowo – akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, 

b. P Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sokoła I spółka komandytowo 

– akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

są Spółkami Przejmowanymi, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internal Finance 

sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian 

w umowie spółki: 

a. § 7 ust. 1 Umowy spółki Internal Finance sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie :  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.300,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta złotych), tj. o 

kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (słownie: dwóch) nowych udziałów o 

wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy” 

 

__________________________________ 

LISTA OBECNOŚCI 

NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW 

INTERNAL FINANCE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU [•] 2020 R. 

 

L.p. Wspólnicy Liczba udziałów Liczba 
głosów 

Podpis 

 1. Piotr Kasprowicz 1101 1101 

 
 

__________________ 
Piotr Kasprowicz 

 

 

 

________________________________ 

Przewodniczący 

 

 


