Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 23 listopada 2012 roku
Uchw ała nr 1
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: wyboru Przew odniczącego Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlow ych
oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y
Zakładów „Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu,
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka
Akc yjna z siedzibą w Lublińcu po przeprowadzeniu głosowania tajnego,
w ybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana Janusza Malarza Przewodniczącego Rad y Nadzorczej. --------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -----------------------Otwierając y Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad
powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z 24.704.380
akcji (39,21% kapitału zakładowego), za oddano 9.553.635 głosów,
15.150.745 głosów wstrz ymując ych się, prz y braku głosów przeciw,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta w głosowaniu
tajn ym. --------------------------------------------------------------------------Uchw ała nr 2
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: rezygnacji z w yboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Zakładów
„Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą z Lublińcu rez ygnuje z w ybor u
Komisji Skrutac yjnej z uwagi na elektroniczn y sposób liczenia głosów.§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.----------------------
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Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała nr 3
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: przyjęcia porządku obrad Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Działając na podstawie §7 ust. Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusz y Zakładów „Lentex” Spółka Akc yjna z
siedzibą
w
Lublińcu,
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Akcjonariusz y uchwala, co następuje: ---------------------------------------§ 1.
Uchwala się następując y porządek obrad Nadzw yczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y: -------------------------------------1.Otwarcie
obrad
Nadzw yczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz y. -----------------------------------------------------------------2.Wybór Przewodniczącego Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz y. -----------------------------------------------------------------3.Wybór Komisji Skrutac yjnej lub rez ygnacja z Wyboru Komisji
Skrutac yjnej.-------------------------------------------------------------------4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusz y i jego zdolności do podejmowania
uchwał.----------------- --------------------------------------------------------5.Prz yjęcie porządku obrad.------------------------------------------------- -6.Przedstawienie istotn ych elementów treści planu połączenia Zakładów
„Lentex” S.A. oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. -----------------------------------------------------------7.Powzięcie uchwał w sprawach: --------------------------------------------a) Połączenia Zakładów „Lentex” S.A. oraz „Lentex-Marketing”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ---------------------------------b)zmian w składzie Rad y Nadzorczej, --------------------------------c)zmian w Statucie Spółki, --------------------------------------------8.Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------9.Zamknięcie Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y. § 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ---------------------
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Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz
„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością.
§ 1.
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlow ych
(„KSH”) Nadzw yc zajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Zakładów
„Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka Przejmująca”)
niniejsz ym postanawia o połączeniu, w tr ybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH,
Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą „LentexMarketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonow y w Częstochowie XVII Wydział Gospodarcz y Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369314 („Spółka Przejmowana”),
poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jed ynego wspólnika
Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz
rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji. -§ 2.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Spółki
Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką
Przejmowaną odbędzie się w sposób określon y w art. 515 § 1 KSH bez
podw yższa kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian y
statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzian ych w e
wspóln ym planie połączenia („Plan Połączenia”) uzgodnion ym
pomiędz y Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 22
października 2012 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.lentex.com.pl Dział
„Relacje
inwestorskie”)
oraz
Spółki
Przejmowanej
(www.lentexmarketing.home.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od
dnia 22 października 2012 roku do dnia zakończenia niniejszego
Zgromadzenia, stanowiąc ym załącznik do niniejszej uchwał y. -----------§ 3.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jed yn ym wspólnikiem Spółki
Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH
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w tr ybie uproszczon ym z ograniczeniami w ynikając ymi z faktu, że
Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. ---------------------------------§ 4.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Spółki
Przejmującej w yraża zgodę na załączon y do niniejszej uchwał y Plan
Połączenia. ---------------------------------------------------------------------§ 5.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
niezbędn ych cz yn ności związan ych z przeprowadzeniem procedur y
połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----------------§ 6.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała nr 5
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: odw ołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie
art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlow ych oraz art. 29 ust 1 Statutu w
głosowaniu tajn ym, uchwala co następuje: ---------------------------------§ 1
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Zakładów
„Lentex” Spółka Akc yjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania
tajnego, odwołuje ze składu Rad y Nadzorczej Pana Marka Mazura ------§ 2
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -----------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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Uchw ała nr 6
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie
art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlow ych oraz art. 17 ust. 6 Statutu
Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów
„Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, w związku ze złożeniem przez
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie
oświadczenia o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kwietnia,
po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym przyjmuje złożone
oświadczenie i stwierdza wybór Pana Tomasza Kwietnia do Rady
Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------§ 2
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -----------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała nr 7
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie
art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlow ych oraz art. 29 ust. 1 Statutu
Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------§ 1
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Zakładów
„Lentex” Spółka Akc yjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania
tajnego, powołuje do składu Rad y Nadzorczej Pana Adriana Moskę. ----§ 2
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -----------------------
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Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała nr 8
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.
w spraw ie: zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlow ych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariusz y uchwala, co następuje: ---------------------------------------§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y Spółki
postanawia dokonać zmian y Statutu Spółki w ten sposób, że w Art. 7
ust. 7.1 dodaje się pkt 52) – 57) o następując ym brzmieniu: -------------„7.1.52)PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administrac yjną
obsługą biura. ------------------------------------------------------------------53)PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklas yfikowana. -------------54)PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobn ych
produktów, z w yłączeniem prac chronion ych prawem autorskim. --------55)PKD 55.20.Z Obiekt y noclegowe tur yst yczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania. ---------------------------------------------56)PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. --------------------------57)PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekt y zakwaterowania.” ------§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki. --------------------------------------------§ 3
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia z mocą od chwili
wpisania przez właściw y Sąd Rejestrow y zmian statutu Spółki, objęt ych
niniejszą Uchwałą, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego. ----------------------------------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 24.704.380 ważn ych głosów z
24.704.380 akcji (39,21% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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Załącznik do Uchwały Nr 4 NWZA Zakładów „Lentex” S.A. – Plan Połączenia

PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE

ZAKŁADY „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
I
„LENTEX-MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej „Plan połączenia”) został uzgodniony w
dniu 22 października 2012 roku pomiędzy następującymi Spółkami:
1. ZAKŁADY „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców
Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000077520, posiadająca numer NIP 575-000-78-88 oraz Regon:
150122050, o kapitale zakładowym wynoszącym 25.835.371,00 zł wpłaconym w całości
(zwana dalej „Spółka Przejmująca” lub „Lentex”),
2. „LENTEX-MARKETING”
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700
Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000369314, posiadająca numer NIP 575-187-04-48 oraz Regon: 241779169, o kapitale
zakładowym wynoszącym 13.137.750,00 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „Spółka
Przejmowana” lub „Lentex-Marketing”),
zwanych dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.
PREAMBUŁA
I.

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia
struktury właścicielskiej.
II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I
Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych –
art. 498 i następne) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.) zwany dalej „KSH”, w następstwie czego:
a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte
przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
c. spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
III. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym Spółki Przejmowanej.
IV. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

Spółki Uczestniczące uzgodniły co następuje:
1. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się Spółek
1.1.
Spółka Przejmująca:
Firma:
ZAKŁADY „LENTEX” Spółka Akcyjna
Typ:
spółka akcyjna, Spółka publiczna w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych
do
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz.
1439).
Siedziba:
Rzeczpospolita Polska, Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich
54, 42-700 Lubliniec.
Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000077520
Numer NIP:
PL-575-000-78-88
Numer Regon:
150122050
Kapitał zakładowy: 25.835.371,00 zł
Kapitał wpłacony: 25.835.371,00 zł
1.2.

Spółka przejmowana:
Firma:
„LENTEX-MARKETING” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Typ:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba:
Rzeczpospolita Polska, Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich
54, 42-700 Lubliniec.
Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000369314
Numer NIP:
575-187-04-48
Numer Regon:
241779169
Kapitał zakładowy: 13.137.750,00 zł
Kapitał wpłacony: 13.137.750,00 zł

Wspólnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki
Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na
262.755 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł kaŜdy.
2. Definicje uŜyte w Planie Połączenia
O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej,
poniŜsze terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące
znaczenia:
„Dzień Połączenia”
„KSH”
„Plan Połączenia”

Oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla
LENTEX
Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000r., nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
Oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.
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„Połączenie”

Oznacza połączenie spółki Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna i
„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
opisane w pkt. 3 niniejszego Planu Połączenia.

„Spółki Uczestniczące”

Oznacza spółki Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna i „LentexMarketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, ul.
Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru
„Spółka Przejmująca”
Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie
lub „LENTEX”
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000077520.

„Spółka Przejmowana”
lub „LENTEXMARKETING”

Oznacza
„Lentex-Marketing”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich
54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000369314.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących:
3.1.
Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez:
1) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki
Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji
uniwersalnej, oraz
2) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie
z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH („Połączenie”).
3.2.
W wyniku połączenia, Lentex – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH –
wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa
Lentex-Marketing.
3.3.
ZwaŜywszy, Ŝe wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej
posiada Spółka Przejmująca:
3.3.1. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyŜszania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej;
3.3.2. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie
zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd
rejestrowy;
3.3.3. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone
sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
3.4.
Z uwagi na fakt, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1
KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia
stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex
zawierająca zgodę akcjonariuszy Lentex na Plan Połączenia oraz Zgromadzenia
Wspólników Lentex-Marketing zawierająca zgodę jedynego wspólnika LentexMarketing, tj. Lentex, na Plan Połączenia.
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4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
4.1.
Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem
jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak równieŜ osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt.
5) KSH.
4.2.
śadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z
Połączeniem Ŝadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki
Przejmowanej, jak równieŜ członkom organów Spółki Przejmującej, jak równieŜ
innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
5. Pozostałe postanowienia
5.1.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaŜe się
niewaŜne lub niewykonalne, nie wpłynie to na waŜność lub wykonalność
pozostałych postanowień Planu Połączenia. NiewaŜne lub niewykonalne
postanowienie zostanie zastąpione waŜnym i wykonalnym postanowieniem, które
moŜliwie jak najbliŜej odzwierciedla cel niewaŜnego lub niewykonalnego
postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w
Planie Połączenia.
5.2.
Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące
załączniki:
1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o
połączeniu Spółek Uczestniczących.
3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku.
4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku.
5.3.
Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
5.4.
Z uwagi na fakt, Ŝe Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1
KSH, tj. bez podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz Ŝe
Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością
dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut
Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
5.5.
Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa
dla kaŜdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Lublińcu, dnia 22 października 2012 roku
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Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu:

………………………….
Radosław Muzioł – Członek Zarządu

………………………….
Barbara Trenda – Prokurent

„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu:

………………………….
Michał Mróz – Prezes Zarządu

…..………………………….
Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu
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Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Lentex i Lentex-Marketing

Uchwała nr …
z dnia ……………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
w sprawie:

połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1.
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) niniejszy
postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką
działającą pod nazwą „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000369314 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako
jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz
rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, Ŝe
połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art.
515 § 1 KSH bez podwyŜsza kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu
Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan
Połączenia”) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 22
października 2012 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki
Przejmującej (www.lentex.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej
(www.lentexmarketing.home.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 22 października 2012
roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie
zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami
wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraŜa zgodę na załączony do
niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.
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UpowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z
przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.
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Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Lentex i Lentex-Marketing

Uchwała Nr
z dnia .................
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu.
w sprawie:

połączenia „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
Zakładami „Lentex” Spółka Akcyjna.

§ 1.
Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lublińcu ("Spółka Przejmowana"), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art.
492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000077520 ("Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako
jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz
rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
§ 2.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, Ŝe połączenie
Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1
KSH bez podwyŜszania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu
Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan
Połączenia”) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 22
października 2012 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki
Przejmującej (www.lentex.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej
(www.lentexmarketing.home.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 22 października 2012
roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie
zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami
wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 4.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraŜa zgodę na załączony do
niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5
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UpowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z
przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.
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Załącznik nr 3 Planu Połączenia Lentex i Lentex-Marketing

Oświadczenie
Zarządu „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22 października 2012 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.
na dzień 30 września 2012 roku
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd „Lentex-Marketing”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369314 ("Spółka Przejmowana"),
oświadcza, Ŝe wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku wynosi
15.701 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset jeden tysięcy złotych).
Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na podstawie wartości księgowej
kapitału własnego, co zdaniem Zarządu, uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności
prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w najwyŜszym stopniu wartość jej majątku.
Wszystkie dane w tabeli poniŜej wykazano w tysiącach złotych.
Dane Spółki Przejmowanej (według stanu na dzień 30.09.2012 r.)
Aktywa Razem
Zobowiązania Razem
Aktywa Netto

17.616
1.915
15.701

Podpisy Członków Zarządu „Lentex-Marketing”:

………………………….
Michał Mróz – Prezes Zarządu

…..………………………….
Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu
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Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Lentex i Lentex-Marketing

Oświadczenie
Zarządu „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22 października 2012 roku
o stanie księgowym
„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 września 2012 roku
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „LentexMarketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu („Spółka
Przejmowana”) oświadcza, Ŝe stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i
pasywów kwotę 17.616 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy
złotych).
Wskazany powyŜej stan księgowy Spółki przedstawiony został w załączonym do niniejszego
oświadczenia bilansie Spółki sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2012 roku
zgodnie z obowiązującymi Spółkę Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30
września 2012 roku
Zarząd oświadcza, Ŝe załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Wszystkie dane w tabeli poniŜej wykazano w tysiącach złotych.
Stan na
31.12.2011r.
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
14.382
I. Wartości niematerialne i prawne
13.068
II. Rzeczowe aktywa trwałe
117
III. NaleŜności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1.024
V. Długoterminowe rozliczenia
173
okresowe
B. Aktywa obrotowe
911
I. Zapasy
4
II. NaleŜności krótkoterminowe
255
III. Inwestycje krótkoterminowe
650
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
2
międzyokresowe
Razem: Aktywa

15.293

Stan na
30.09.2012r.
16.185
13.083
703
2.109
310
1.431
10
325
1.092
4

17.616
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PASYWA
A. Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Razem: Pasywa

14.439
13.138

15.701
13.138

- 24

178

- 11
1.336
854

1.325
1.060
1.915

519

928

335

987

15.293

17.616

Podpisy Członków Zarządu „Lentex-Marketing”:

………………………….
Michał Mróz – Prezes Zarządu

…..………………………….
Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu

