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I. WPROWADZENIE 

 
Niniejszy plan połączenia – stosownie do treści art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych – został sporządzony i uzgodniony w dniu 24 sierpnia 2021 r. przez 
następujące spółki: 
 

1) ANEGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. 
Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem: 0000472846, posiadającą numer NIP: 8971791899 oraz 
REGON: 022207563, a także kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) w całości opłacony, reprezentowaną przez: 

 
- Michała Tekielę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Langnera, 

pełniącego funkcję Członka Zarządu, uprawnionych do jej reprezentacji, 
 

występującą (i zwaną dalej) jako: Spółka przejmująca, 
 
oraz 

 
2) ANEGIS GROUP spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Św. Mikołaja 7, 50-

125 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI 
Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 
0000702642, posiadającą numer NIP: 8971847849 oraz REGON: 368713120, a także 
kapitał zakładowy w wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) w całości opłacony, reprezentowaną przez: 

 
- Michała Tekielę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Krzysztofa Langnera, pełniącego 

funkcję Wiceprezesa Zarządu, Marka Sibickiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa 
Zarządu oraz Jacka Barana, pełniącego funkcję Członka Zarządu, uprawnionych do jej 
reprezentacji, 

 
występującą (i zwaną dalej) jako: Spółka przejmowana. 

 

II. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W PLANIE POŁĄCZENIA 
 
Zarządy łączących się spółek stwierdzają, że ilekroć w niniejszym planie połączenia jest mowa 
o: 
 

a) Dniu połączenia – rozumie się przez to dzień wpisania planowanego połączenia, 
opisanego w treści niniejszego planu połączenia, do rejestru KRS właściwego według 
siedziby Spółki przejmującej; 
 

b) k.s.h. – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych; 
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c) Planie połączenia – rozumie się przez to niniejszy dokument; 
 

d) Spółkach łączących się – rozumie się przez to łącznie Spółkę przejmującą oraz Spółkę 
przejmowaną; 

 
e) Spółce przejmowanej – rozumie się przez to spółkę działającą pod firmą ANEGIS GROUP 

spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000702642; 

 
f) Spółce przejmującej – rozumie się przez to spółkę działającą pod firmą ANEGIS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472846; 

 
g) ustawie o UOKiK – rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 
 

III. CEL POŁĄCZENIA 
 
Zarządy Spółek łączących się podejmując decyzję o połączeniu uznały, iż Spółką przejmującą 
będzie spółka działająca pod firmą ANEGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu, przede wszystkim z uwagi na ugruntowaną i długoletnią pozycję na rynku, 
zawarte umowy handlowe, liczne umowy z wyspecjalizowanymi podwykonawcami oraz 
pracownikami, a także uzyskane dofinansowania. Natomiast, głównymi aktywami posiadanymi 
przez Spółkę przejmowaną są udziały w Spółce przejmującej oraz w spółce prawa brytyjskiego 
działającej pod firmą ANEGIS Limited z siedzibą w Londynie, a także środki pieniężne. Tym 
samym, przeprowadzenie planowanej w Planie połączenia procedury połączenia, mającej 
charakter połączenia odwrotnego (downstream merger) umożliwi wdrożenie zmian przy 
zapewnieniu dalszego i nieprzerwanego prowadzenia działalności spółek, a także uniknięcie 
zakłóceń oraz trudności w funkcjonowaniu Spółki przejmującej, tj. podmiotu prowadzącego 
główną działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przeprowadzenie opisanego wyżej połączenia skutkować będzie stworzeniem jednego 
podmiotu krajowego, z którym utożsamiana jest marka ANEGIS, co zwiększy również 
transparentność funkcjonowania owej marki na rynku krajowym. Wszak, podjęta przez Zarządy 
Spółek łączących się decyzja o połączenia podyktowana była dostrzeżeniem w szczególności 
konieczności: 
 

1. stworzenia na rynku podmiotów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań do 
optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych – wobec istniejącej konkurencji - 
silnej marki ANEGIS, zdolnej do konkurowania z innymi przedsiębiorcami z branży, która 
będzie utożsamiana z konkretnym podmiotem prawa handlowego, tj. Spółką 
przejmującą, posiadającą ugruntowaną i długoletnią pozycję na rynku, a nie 
rozproszona jak obecnie na dwa osobne podmioty gospodarcze, tj. Spółkę przejmującą 
oraz Spółkę przejmowaną,  
 

2. uproszczenia – wobec m.in. rezygnacji przez Zarząd Spółki przejmowanej wejścia przez 
Spółkę przejmowaną na giełdę - struktury Spółek łączących się, w której Spółka 
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przejmująca jest spółką zależną wobec Spółki przejmowanej (spółka dominująca), a w 
konsekwencji zwiększenia efektywności zarządzania strukturą ANEGIS i obniżenia tym 
samym (zupełnie zbędnych) kosztów funkcjonowania Spółek łączących się, w tym 
zwłaszcza kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz obsługi prawno-księgowej. 

 
Taki stan rzeczy doprowadzi więc do uzyskania pożądanej struktury grupy, w ramach której 
Spółka przejmująca stanie się udziałowcem w spółce prawa brytyjskiego ANEGIS Limited z 
siedzibą w Londynie, a przez to nastąpi powiązanie dwóch najważniejszych podmiotów z grupy. 
W wyniku powyższego Spółka przejmująca zrealizuje ważny cel planowanej Planem połączenia 
procedury tj. zwiększy swoją wartość, przez co stanie się bardziej wiarygodna i zwiększy swoją 
przewagę konkurencyjną wobec potencjalnych kontrahentów, inwestorów oraz podmiotów 
finansujących. Jest to bardzo istotne zwłaszcza z perspektywy współpracy z dużymi podmiotami 
prawa handlowego przy jednoczesnej  małej ilości podmiotów konkurencyjnych na rynku 
krajowym. Ponadto, ewentualne przystąpienie poszukiwanych inwestorów do całej grupy 
ANEGIS będzie możliwe poprzez przystąpienie do Spółki przejmującej. 

 
IV. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 

 
W połączeniu, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przejęcie uczestniczyć będą 
następujące handlowe spółki kapitałowe: 
 

1) Spółka przejmująca, tj. spółka działająca w formie prawnej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą ANEGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, 

 
oraz 

 
2) Spółka przejmowana, tj. spółka działająca w formie prawnej spółki akcyjnej pod firmą 

ANEGIS GROUP spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 
 

V. SPOSÓB ŁĄCZENIA 
 
Połączenie wyżej wymienionych spółek nastąpi w oparciu o dyspozycję art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., 
tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej (ANEGIS GROUP S.A.) na Spółkę 
przejmującą (ANEGIS sp. z o.o.) za udziały które Spółka przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki 
przejmowanej.  
 
Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest spółką zależną względem Spółki 
przejmowanej (spółki dominującej) planowane połączenie będzie tzw. połączeniem odwrotnym 
(downstream merger), w wyniku którego Spółka przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej 
praw i obowiązków (vide: art. 494 § 1 k.s.h.) nabędzie 100% udziałów własnych, tj. 
przysługujących obecnie Spółce przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki przejmującej.  
 
W konsekwencji powyższego, stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., Spółka przejmująca 
wyda 100% nabytych – w wyniku połączenia - udziałów własnych akcjonariuszom Spółki 
przejmowanej, tj.  
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a) Michałowi Tekiela, posiadającemu akcje w Spółce przejmowanej o łącznej wartości 

nominalnej: 450.500 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych); 
 

b) Katarzynie Klin-Tekiela, posiadającej akcje w Spółce przejmowanej o łącznej wartości 
nominalnej 99.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). 

 
Ponadto wskazuje się, że planowane połączenie opisane powyżej, zostanie przeprowadzone 
bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.  
 

VI. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI 
PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 

 
Kapitał zakładowy Spółki przejmowanej wynosi 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) i składa się z 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji wszystkich emisji, 
o wartości nominalnej 1 (słownie: jednej) akcji wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), z 
czego: 
 

a) Michał Tekiela, posiada 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A; 1.020.000 
(słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii B; 1.485.000 (słownie: jeden 
milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C, posiadając tym samym 
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej wynoszący 81,91%; 
 

b) Katarzyna Klin-Tekiela, posiada 980.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) 
akcji serii D oraz 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii E, posiadając tym samym 
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej wynoszący 18,09%. 

 
Jednocześnie, aktualna wartość bilansowa Spółki przejmowanej opiewa na kwotę 6.110.539,05 
zł (słownie: sześć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 5/100). 
 
Natomiast, kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
i składa się ze 100 (słownie: stu) udziałów, każdy o wartości nominalnej wynoszącej 50 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych). Obecna wartość bilansowa Spółki przejmującej wynosi 
1.561.117,02 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście 
złotych 2/100).  
 

Biorąc pod uwagę charakter planowanego połączenia, tj. przeprowadzenie tzw. połączenia 
odwrotnego (downstream merger) powodującego, że owe połączenie zostanie 
przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, nie nastąpi 
bezpośrednia wymiana akcji Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej. W związku z 
powyższym akcjonariusze Spółki przejmowanej otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki 
przejmującej w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi posiadanych przez 
akcjonariuszy Spółki przejmowanej akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. Tym 
samym, Michał Tekiela powinien otrzymać 81,91% udziałów Spółki przejmującej, tj. 81,91 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, każdy o wartości nominalnej 50 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych), natomiast Katarzyna Klin-Tekiela winna otrzymać 18,09% 
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udziałów Spółki przejmującej, czyli 18,09 udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, 
każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 
 
Uwzględniając jednak zasadę równości i niepodzielności udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością w systemie wieloudziałowym, otrzymane wyżej wyniki nieodpowiadające 
liczbie całkowitej zostaną zaokrąglone w górę bądź w dół do najbliższej liczby całkowitej, 
wskutek czego ostatecznie: 
 

a) Michał Tekiela będzie posiadał w kapitale zakładowym Spółki przejmującej 82 (słownie: 
osiemdziesiąt dwa) udziały, każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej 4.100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych); 
 

b) Katarzyna Klin-Tekiela będzie posiadała w kapitale zakładowym Spółki przejmującej 18 
(słownie: osiemnaście) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej 900 zł (słownie: dziewięćset 
złotych).   

 
Nadto wskazuje się, że nie przewiduje się żadnych dopłat dla akcjonariuszy Spółki 
przejmowanej, jak również Spółka przejmująca nie będzie uzależniała wydania udziałów w jej 
kapitale zakładowym od wniesienia dopłat w gotówce.  
 

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW ALBO AKCJI W SPÓŁCE 
PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 

 
Uwzględniając postanowienia k.s.h., w tym zwłaszcza dyspozycję jego art. 493 § 2, udziały Spółki 
przejmującej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki przejmowanej – według określonego w 
pkt VI powyżej stosunku wymiany - z Dniem połączenia. Stąd, z Dniem połączenia akcjonariusze 
Spółki przejmowanej staną się ex lege udziałowcami Spółki przejmującej, bez konieczności 
obowiązku obejmowania oraz pokrywania udziałów. 
 
Ponadto, czyniąc zadość wymaganiom art. 188 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki przejmującej dokona w 
terminie 7 dni od Dnia połączenia stosownego wpisu w księdze udziałów, wskazując obecnych 
akcjonariuszy Spółki przejmowanej jako wspólników Spółki przejmującej, z jednoczesnym 
wskazaniem ich nazwiska i imienia, adresu do doręczeń elektronicznych, a także liczbę oraz 
wartość nominalną ich udziałów.  

 
VIII. OZNACZENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 

UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI  
 
Przyznane akcjonariuszom Spółki przejmowanej udziały w Spółce przyjmującej będą uprawniały 
do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od Dnia połączenia. 
 

IX. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM 
ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE 
PRZEJMOWANEJ  
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W związku z planowanym połączeniem – mając na względzie treść art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.- 
przewiduje się przyznanie przez Spółkę przejmującą udziałów uprzywilejowanych co do głosu 
akcjonariuszom Spółki przejmowanej, posiadającym szczególne uprawnienia w Spółce 
przejmowanej, o których mowa w dyspozycji art. 511 § 1 k.s.h. w zw. z art. 351 § 1 i 2 oraz art. 
352 k.s.h. 
 
Wszak, zgodnie z treścią statutu Spółki przejmowanej (vide: § 6 ust. 1 statutu Spółki 
przejmowanej) akcje imienne serii B, C, D oraz E zostały uprzywilejowane, co do głosu, w ten 
sposób że na każdą akcję wymienionych serii przypadają dwa głosy. Jak już wskazano w treści 
pkt VI Planu połączenia: 
 

1. Michał Tekiela, posiada 1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii 
B; 1.485.000 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,  
 

2. Katarzyna Klin-Tekiela, posiada 980.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) 
akcji serii D oraz 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii E. 

 
W związku z powyższym, stosownie do treści art. 511 § 1 k.s.h. w Spółce przejmującej udziały 
objęte przez akcjonariuszy Spółki przejmowanej, tj. Michała Tekielę oraz Katarzynę Klin-Tekiela, 
na zasadach określonych w pkt VI Planu połączenia, zostaną uprzywilejowanie co do głosu w 
ten sposób, że na 1 (słownie: jeden) udział objęty przez akcjonariuszy Spółki przejmowanej w 
wyniku planowanego połączenia przypadną 2 (słownie: dwa) głosy. Tym samym, objęte przez: 
 

1. Michała Tekielę - 82 (słownie: osiemdziesiąt dwa) udziały w Spółce przejmującej, 
zostaną uprzywilejowane w ten sposób, że na każdy uprzywilejowany udział przypadają 
2 (słownie: dwa) głosy; 
 

2. Katarzynę Klin-Tekiela – 18 (słownie: osiemnaście) udziałów w Spółce przejmującej, 
zostaną uprzywilejowane w ten sposób, że na każdy uprzywilejowany udział przypadną 
2 (słownie: dwa) głosy. 

 
Ponadto, stosownie do postanowień statutu Spółki przejmowanej (vide: § 15 ust. 3 statutu 
Spółki przejmowanej) akcjonariuszowi Michałowi Tekieli, tak długo jak posiada akcje stanowiące 
więcej, niż 50% wszystkich akcji Spółki przejmowanej, przysługuje prawo powoływania i 
odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego oświadczenia 
skierowanego do Spółki przejmowanej, przy czym oświadczenie akcjonariusza Michała Tekieli 
jest skuteczne tylko wtedy, gdy uprawniony akcjonariusz Michał Tekiela jednocześnie powołuje 
nowego członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo, na podstawie § 15 ust. 4 statutu Spółki 
przejmowanej członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany z tym 
zastrzeżeniem, że tak długo, jak akcjonariuszowi Michałowi Tekieli przysługuje uprawnienie 
określone w art. 15 ust. 3 statutu Spółki przejmowanej, członek Rady Nadzorczej powołany 
przez akcjonariusza Michała Tekielę może być odwołany jedynie przez akcjonariusza Michała 
Tekielę, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki przejmowanej. W 
związku z tym więc, że w Spółce przejmującej nie występuje organ nadzoru wewnętrznego, w 
postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, nie przewiduje się przyznania Michałowi Tekiela 
uprawnień opisanych w niniejszym akapicie w Spółce przejmującej.  
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X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ 
SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 

 
Czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. wskazuje się, że w 
związku z połączeniem objętym Planem połączenia nie przewiduje się przyznania szczególnych 
korzyści dla członków organów Spółek łączących się, a także innych osób uczestniczących w 
połączeniu. 
 
Niemniej jednak przewiduje się, że w wyniku planowanego połączenia Zarząd Spółki 
przejmującej będzie składał się ze wszystkich osób wchodzących obecnie w skład Zarządu Spółki 
przejmowanej, z czego jedyni członkowie Zarządu Spółki przejmującej w osobach Michała 
Tekieli oraz Krzysztofa Langnera wchodzą także w skład Zarządu Spółki przejmowanej. Tym 
samym, wskutek połączenia będącego przedmiotem Planu połączenia w skład Zarządu Spółki 
przejmującej wchodzić będą: 
 

1. Michał Tekiela, identyfikujący się numerem PESEL: 76010204158, który będzie pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu Spółki przejmującej; 
 

2. Krzysztof Langner, identyfikujący się numerem PESEL: 72081804097, który będzie pełnił 
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki przejmującej; 

 
3. Marek Sibicki, identyfikujący się numerem PESEL: 69121305830, który będzie pełnił 

funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki przejmującej; 
 

4. Jacek Baran, identyfikujący się numerem PESEL: 67072004330, który będzie pełnił 
funkcję Członka Zarządu Spółki przejmującej. 

 

XI. SUKCESJA UNIWERSALNA PRAW I OBOWIĄZKÓW 
 
Na skutek połączenia Spółka przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków 
wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, w 
szczególności na Spółkę przejmującą przejdą z Dniem połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, 
które zostały przyznane Spółce przejmowanej (vide: art. 494 § 1 i 2 k.s.h.).  
 
Jednocześnie, z Dniem połączenia akcjonariusze Spółki przejmowanej staną się wspólnikami 
Spółki przejmującej (vide: art. 494 § 4 k.s.h.). 
 

XII. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU 
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

 
Jednocześnie, z uwagi na brak spełnienia przesłanek określonych w treści art. 13 ust. 1 ustawy 
o UOKiK, tj. 
 

1. łączny światowy obrót Spółek łączących się w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia nie przekracza równowartość 1.000.000.000 euro oraz 
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2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spółek łączących się w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia nie przekracza równowartość 50.000.000 
euro, 

 
zamiar połączenia Spółek łączących się nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Co więcej, nawet gdyby planowane połączenie podlegało 
obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie 
art. 13 ust. 1 ustawy o UOKiK, to wobec faktu, że Spółki łączące się należą do tej samej grupy 
kapitałowej, stosownie do treści art. 14 pkt 5) ustawy o UOKiK takie połączenie podlegałoby 
wyłączeniu spod obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 

XIII. USTALENIA KOŃCOWE 
 
Zarządy Spółek łączących się zgodnie stwierdzają, że: 
 

1. stosownie do treści art. 5031 § 1 pkt 1 k.s.h. nie jest wymagane sporządzenie przez 
Zarządy Spółek łączących się pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o 
którym mowa w dyspozycji art. 501 § 1 k.s.h., a to z uwagi na wyrażenie przez wszystkich 
wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od przygotowania 
przedmiotowego sprawozdania; 
 

2. stosownie do treści art. 5031 § 1 pkt 2 k.s.h. nie jest wymagane udzielenie informacji, o 
którym mowa w dyspozycji art. 501 § 2 k.s.h., a to z uwagi na wyrażenie przez wszystkich 
wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od obowiązku 
podejmowania opisanych w treści owej normy prawnej czynności; 

 
3. stosownie do treści art. 5031 § 1 pkt 3 k.s.h. nie jest wymagane badanie Planu połączenia 

przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym to badaniu mowa w 
dyspozycji art. 502 § 1 k.s.h. oraz sporządzenie przez rzeczonego biegłego szczegółowej 
opinii opisanej w treści art. 503 § 1 k.s.h., a to z uwagi na wyrażenie przez wszystkich 
wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od badania Planu 
połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii; 
 

4. wszelkie zmiany Planu połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego 
wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności; 
 

5. Plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 
dwa dla każdej ze Spółek łączących się; 

 
6.  załącznikami do Planu połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są: 

 
a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w 

sprawie połączenia ANEGIS sp. z o.o. i ANEGIS GROUP S.A.; 
 
b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

przejmowanej w sprawie połączenia ANEGIS sp. z o.o. i ANEGIS GROUP S.A.; 
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c) projekt zmian umowy Spółki przejmującej; 

 
d) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 2 sierpnia 2021 r.; 

 
e) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej; 

 
f) ustalenie wartości majątku Spółki przejmującej na dzień 2 sierpnia 2021 r.; 

 
g) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej.  

 
Na tym Plan połączenia zakończono, po czym wskazane w komparycji Planu połączenia osoby 
złożyły w imieniu Spółek łączących się swe podpisy, potwierdzając tym samym, że treść Planu 
połączenia została wspólnie uzgodniona w dniu 17 września 2021 r., przy aprobacie wszystkich 
wspólników Spółek łączących się. 
 
ZA ANEGIS SP. Z O.O.      ZA ANEGIS GROUP S.A. 
 
 
 
______________________     ______________________ 
(Michał Tekiela – Prezes Zarządu)     (Michał Tekiela – Prezes Zarządu) 
 
 
 
______________________     ______________________ 
(Krzysztof Langner – Członek Zarządu)     (Krzysztof Langner – Wiceprezes Zarządu) 

 
 
 
        ______________________ 
        (Marek Sibicki – Wiceprezes Zarządu) 

 
 
 
        ______________________ 
        (Jacek Baran – Członek Zarządu) 
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