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§ 1. WPROWADZENIE
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku
1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku.
Spółka EkoWodrol Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub Spółką Dzieloną) została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 21.03.2002 r. pod numerem 0000097981. Spółka specjalizuje się w budowie
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wewnętrznych oraz technologii uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków.
W przedsiębiorstwie Spółki wyodrębniona jest (organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie)
następująca jednostka organizacyjna (zwana dalej Oddziałem):
Oddział został utworzony na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 listopada 2019 r., nr 3/2019, który
rozpoczął z dniem 01 stycznia 2020 r. swoją działalność.
Oddział prowadzi działalność ograniczoną wobec przedmiotu działalności Spółki, a mianowicie:
- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),
- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z),
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
Decyzją Zarządu Spółki działalność polegająca na produkcji zaworów, pozyskiwaniu inwestorów, rozwijaniu
eksportu zaworów, od dnia 01 stycznia 2020 r., jest tylko i wyłącznie prowadzona przez Oddział
Wnioskodawcy. Ponadto, dla Oddziału została ustanowiona siedziba odrębna od siedziby Spółki. Do
kierowania Oddziałem został powołany Dyrektor Oddziału, do którego zadań należy między innymi:
podejmowanie decyzji organizacyjnych wewnątrz Oddziału w zakresie zwykłego zarządu, zawieranie umów
handlowych dotyczących sprzedaży krajowej, dostaw unijnych i eksportu, prowadzenie działań promocyjnoreklamowych i marketingowych. Oddział posiada własny regulamin organizacyjny, własny rachunek
bankowy, jak również posiada status pracodawcy tj. zatrudnia i zwalnia pracowników oraz podejmuje inne
czynności z zakresu prawa pracy. Oddziałowi zostały przypisane składniki majątkowe związane z jego
działalnością obejmujące m.in.: biura, wieczyste użytkowanie, komputery, samochód dostawczy,
wyposażenie magazynu, urządzenia techniczne i maszyny oraz oprzyrządowanie odlewnicze, formy i patenty
niezbędne do produkcji armatury. Spis dedykowanych Oddziałowi składników majątkowych zawarty został
w załączniku numer 1 przedmiotowej Uchwały.
Oddział jako jednostka organizacyjna samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe a Spółka zgodnie
z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) sporządza
łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdania finansowego Spółki i jej Oddziału.
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Dokumentacja księgowa dotycząca Oddziału przechowywana jest w sposób umożliwiający jej
zidentyfikowanie w ramach dokumentacji Spółki.
Zespół składników materialnych i niematerialnych przeniesionych do Oddziału, jak również pozostających w
Spółce, stanowi zorganizowane zespoły praw, obowiązków, umów i rzeczy, ukierunkowane funkcjonalnie na
realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez Oddział w zakresie produkcji zaworów oraz przez
Spółkę w zakresie pozostałej działalności usługowej i handlowej. Zarząd Spółki, w związku z dynamicznym
rozwojem Oddziału, w celu dywersyfikacji ryzyka finansowego, dokona podziału Spółki przez wydzielenie
Oddziału do nowoutworzonej w tym celu, w trakcie procedury podziału, spółki EkoWodrol Armatura Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Nowo Zawiązanej), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks
Spółek Handlowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę obecną nadzwyczajną sytuację
jaką jest COVID-19 oraz to, że dla wspólników Spółki jest to wielopokoleniowy dorobek, naturalnym jest
poszukiwanie możliwości dywersyfikacji, aby możliwie najbardziej zabezpieczyć wszystkie rodzaje
prowadzonej przez Spółkę działalności.
Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej (EkoWodrol Armatura Spółka z o.o.) zostaną objęte przez
dotychczasowych Wspólników Spółki Dzielonej. Spółka Nowo Zawiązana będzie rezydentem podatkowym
Polski, podobnie jak wszyscy jej Wspólnicy.
Na skutek podziału przez wydzielenie, wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z Oddziałem
wraz ze zobowiązaniami, zostaną przeniesione (wydzielone) do Spółki Nowo Zawiązanej. Już teraz
działalność Oddziału i pozostała działalność prowadzona przez Spółkę, stanowią dwa odrębne zespoły
składników materialnych i niematerialnych, zdolne do osobnego, niezależnego funkcjonowania.
Po dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie Oddziału - zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),
możliwe będzie kontynuowanie działalności przez Spółkę Nowo Zawiązaną – obie spółki, zarówno spółka
dzielona, jak i Spółka Nowo Zawiązana będą kontynuowały swoją działalność. Oddział, mający być
przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej, zarówno na dzień planowanej transakcji, jak i obecnie,
będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami, który mógłby
stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
Wskutek wyodrębnienia działalność wydzielona, czyli Oddział i działalność pozostająca w Spółce Dzielonej,
będzie posiadała zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
Zespół składników majątkowych podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej zawiera
zobowiązania.
Spółka Nowo Zawiązana będzie kontynuowała działalność Oddziału przy pomocy wszystkich składników
osobowo-majątkowych będących przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej. Spółka Nowo
Zawiązana będzie miała faktyczną możliwość kontynuowania działalności w oparciu o wszystkie składniki
będące przedmiotem wydzielenia do spółki. Nie będzie koniecznym dla kontynuowania działalności
gospodarczej angażowanie innych składników majątku lub podejmowanie dodatkowych działań.
Wyodrębnienie Oddziału do Nowo Zawiązanej Spółki będzie wiązało się z tzw. „przejściem zakładu pracy lub
jego części na innego pracodawcę” w myśl art. 23¹ ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(DZ.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami).
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Zarząd Spółki Dzielonej, w związku z zamiarem dokonania przedstawionego powyżej podziału tej
Spółki, sporządził niniejszy plan podziału (zwany dalej Planem podziału), na podstawie odpowiednich w tym
zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
§ 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.
SPÓŁKA DZIELONA
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Koszalinie, przy ulicy Słowiańskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000097981, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie,
posiada numer NIP 6690500171, REGON 330050293 oraz kapitał zakładowy w wysokości 407.000,00 zł –
pokryty w całości. Liczba udziałów w kapitale zakładowym w dniu sporządzenia Planu podziału wynosi 277
(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem), a wartość nominalna jednego udziału wynosi 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych).

SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA
EkoWodrol Armatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z planowaną siedzibą w Koszalinie, ul.
Połczyńska 71a, zostanie zawiązana przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego
zorganizowaną część przedsiębiorstwa pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej określonej
w umowie Spółki Nowo Zawiązanej. Umowa Spółki Nowo Zawiązanej stanowi załącznik nr 3 do Planu
podziału. Przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej
w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, obejmującą zespół składników materialnych
i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym Oddziałem.
Kapitał zakładowy EkoWodrol Armatura Spółka z o.o. będzie wynosił 138.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści
osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 277 (dwieście
siedemdziesiąt siedem), wartość nominalna jednego udziału wynosić będzie 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych).
§ 3. SPOSÓB PODZIAŁU.
3.1. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w

trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek

handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, określonej w niniejszym Planie podziału, obejmującej zespół składników materialnych
i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym Oddziałem, na Spółkę Nowo Zawiązaną w zamian
za udziały, które w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom Spółki
Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
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3.2. Wydzielenie Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj.
z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną nastąpi bez obniżania kapitału
zakładowego Spółki Dzielonej.
3.3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki
Nowo Zawiązanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej,
w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto
na kwotę 4.935.283,31 zł

(słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście

osiemdziesiąt trzy złote 31/100).
Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 138.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem
tysięcy pięćset złotych) i będzie się dzielił na 277 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset
złotych) każdy.
Utworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej, w dniu dokonania podziału Spółki
Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej przez Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki
Nowo Zawiązanej (dzień wydzielenia), zgodnie z art. 530 § 2 i art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
3.4. Projekt uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego EkoWodrol Sp. z o.o. na wydzielenie
majątku Spółki Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 12 do Planu podziału.
§ 4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO
ZAWIĄZANEJ, WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.
4.1. W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz
sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo
Zawiązanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej
Wspólnicy otrzymają wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.
4.2. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej w ilości
proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej. W § 3.1. Planu podziału przedstawiono
zasady dotyczące przyznania udziałów. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane
Wspólnikom w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, który będzie dniem wpisania Spółki Nowo
Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art.
530 § 2 i art. 531 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4.3. W związku z tym, że Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają w Spółce Nowo Zawiązanej taki sam udział
kapitałowy, jaki posiadali w Spółce Dzielonej stosuje się art. 538¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4.4. Nie przewiduje się dokonania dopłat dla Wspólników Spółki Dzielonej.
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§ 5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będą Wspólnicy Spółki
Dzielonej.
Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą:
a) Pan Zenon Bacic – 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział,
o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych);
b) Pan Konrad Chudzik – 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział,
o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych);
c) Pan Zbigniew Chudzik – 67 (sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset
złotych) każdy udział, o łącznej wartości 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych);
d) Pan Bogusław Czesnowski – 48 (czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł
(pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące
złotych);
e) Pan Kamil Dzikiewicz – 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych)
każdy udział, o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
f)

Pan Andrzej Ekner – 3 (trzy) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział,
o łącznej wartości 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych);

g) Pani Beata Januszewska – 19 (dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset
złotych) każdy udział, o łącznej wartości 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych);
h) Pan Paweł Kaczmarek – 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy
udział, o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych);
i)

Pan Karol Królak – 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział,
o łącznej wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych);

j)

Pan Dawid Malinowski – 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy
udział, o łącznej wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych);

k) Pani Aleksandra Wojciechowska – 3 (trzy) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych)
każdy udział, o łącznej wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
l)

Pan Lech Wojciechowski – 117 (sto siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset
złotych) każdy udział, o łącznej wartości 58.500,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych);

m) Pan Rafał Wojciechowski – 3 (trzy) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy
udział, o łącznej wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej i zarejestrowaniu Spółki Nowo Zawiązanej wskazani powyżej
Wspólnicy uzyskają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.
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§ 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UTWORZONE UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ
DO UDZIAŁU W ZYSKU TEJ SPÓŁKI.
Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, o których mowa w § 3.3. niniejszego Planu podziału,
uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej zarejestrowania.
§ 7. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.
Nie przewiduje się przydzielenia przez Spółkę Nowo Zawiązaną jakichkolwiek specjalnych praw Wspólnikom
Spółki Dzielonej.
Nie przewiduje się przydzielenia jakimkolwiek osobom szczególnych uprawnień przez Spółkę Nowo
Zawiązaną.
§ 8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB
UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych
korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale.
§ 9. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,
KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.
9.1. Na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesione zostaną składniki majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych,
związanych z powyżej wskazanym Oddziałem Spółki Dzielonej.
9.2. Składniki te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Omawiana część
przedsiębiorstwa stanowi odrębny, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i personalnie
składnik przedsiębiorstwa.
9.3. Do wskazanych powyżej składników majątku Spółki Dzielonej podlegających przeniesieniu na Spółkę
Nowo Zawiązaną należą w szczególności następujące składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej:
a) Środki trwałe związane z powyżej wskazanym Oddziałem – wykaz przedmiotowych składników
majątku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu podziału,
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b) Należności z tytułu dostaw i usług związane z powyżej wskazanym Oddziałem. Do należności z tytułu
dostaw i usług podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej przypisano należności
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Planu podziału.
c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług związane z powyżej wskazanym Oddziałem. Do zobowiązań
z tytułu dostaw i usług podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej przypisano
zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Planu podziału.
d) Inne, szczegółowo wskazane w Bilansie Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka
z o.o. Oddział Połczyńska, sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 30.09.2021 r..
Bilans Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Oddział Połczyńska jak
i Bilans Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o., ujęte zostały w załączniku
nr 11 do Planu podziału.
9.4. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków
pracy osób pozostających w stosunku pracy z Oddziałem Spółki Dzielonej, wymienionych w załączniku
nr 7 do niniejszego Planu podziału. Sytuację prawną pracowników przechodzących do Spółki Nowo
Zawiązanej określa art. 231 Kodeksu pracy.
9.5. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki z umów zawartych
z kontrahentami Spółki Dzielonej związanych z powyżej wskazanym Oddziałem Spółki Dzielonej,
wymienionych w załączniku nr 8 do niniejszego Planu podziału.
9.6. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana przejmie dotyczące Oddziału Spółki Dzielonej: tajemnice
przedsiębiorstwa, „goodwill” (rozumianą w szczególności jako: reputację firmy, klientów, ustalone
procesy biznesowe i zarządcze, dostęp do rynków, kontrahentów), jak również wyodrębnione ewidencje
syntetyczne i analityczne, rachunki bankowe oraz dokumenty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej
ze wskazanym wyżej Oddziałem.
9.7. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają, choćby nie zostały w niniejszym planie wymienione, wszystkie
aktywa i pasywa związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, która podlega wydzieleniu do
tej Spółki. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają wszystkie obowiązujące w dniu wydzielenia zezwolenia,
koncesje i ulgi pozostające w związku ze składnikami majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa
podlegającej wydzieleniu do tej Spółki.
9.8. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu podziału do dnia wydzielenia, zostaną nabyte lub uzyskane
nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli
będą one pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, podlegającą wydzieleniu
do tej Spółki. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.
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9.9. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu podziału do dnia wydzielenia,
jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, w tym postępowań sądowych, bądź też
roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko dłużnikom
Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku
Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej.
§ 10. ZASADA ZNIESIENIA NIEPEWNOŚCI.
Celem zniesienia niepewności w zakresie rozumienia, opisu i podziału składników majątku (aktywów
i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej w związku z podziałem
przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, Spółki uczestniczące w podziale
wyrażają zgodną wolę podjęcia takich czynności prawnych, które umożliwią dokonanie zniesienia
niepewności.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Plan podziału nie będzie przedmiotem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z uwagi na fakt,
że nie później niż na 6 (słownie: sześć) tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na
którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 Kodeksu spółek
handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń, Spółka Dzielona bezpłatnie udostępni
do publicznej wiadomości Plan podziału, tj. na stronie https://ekowodrol.pl/.
§ 12. ZAŁĄCZNIKI.
Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego Planu podziału zostają
dołączone następujące dokumenty:
•

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska
EkoWodrol Spółka z o.o. o podziale przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.
o podziale Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. przez wydzielenie
i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na EkoWodrol
Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 3 – Projekt umowy EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;
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•

Załącznik nr 4 – Wykaz środków trwałych oraz Inwestycji wchodzących w skład zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.,
podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 5 – Wykaz należności (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.
podlegającej wydzieleniu do EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 6 – Wykaz zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.
podlegającej wydzieleniu do EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 7 – Wykaz pracowników związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. podlegającej wydzieleniu do
EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 8 – Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. podlegającej
wydzieleniu do EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 9 – Wykaz środków pieniężnych, kredytów, pożyczek wchodzących w skład
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka
z o.o. podlegającej wydzieleniu do EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 10 – Ustalenie wartości udziałów w EkoWodrol Armatura Sp. z o.o.;

•

Załącznik nr 11 – Ustalenie wartości majątku Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol
Spółka z o.o. na dzień 30.09.2021 r.;

•

Załącznik nr 12 – Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Inżynierii
Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego
EkoWodrol Sp. z o.o. na wydzielenie majątku EkoWodrol Armatura Sp. z o.o..

Plan podziału zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol
Spółka z o.o., pod adresem https://ekowodrol.pl/
handlowych.
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zgodnie z wymogami art. 535 § 3 Kodeksu spółek

