
PLAN POLACZENTA SP6LEK

uzgodniony w dniu 25 sierpnia 2021 pomiQdzy:

1.Sp61ka pod firmA METAL JAWOR Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Jaworze, ul. Wiejska 2; SO-+00:awor,
wpisanq do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego w ramach Krajowego
Rejestru Sqdowego przez Sqd Rejonowy we Wroc.lawiu Ix Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS:
0000009928, NIP: 6951346385 jako sp6tkE przejmujqcA (zwana datej
r6wnie2: METAL JAWOR), reprezentowanE przez:

Stefana Desch ler (czlonek Zarzqdu)
Lukasza Szynal (czlonek Za rzadu )

oraz

2. Sp6lkE pod firmE WEHA Sp6lka z ograniczone odpowiedzialnosciE z
siedzibq w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 31; 58-150 Strzegom, wpisanq do
rejestru przedsiQbiorc6w prowadzonego w ramach Krajowego Reieitru
Sqdowego przez Sqd Rejonowy we Wroclawiu IX Wydriat Gospod-a.czy
flajo!ryeso Rejestru sEdowego pod numerem KRS: 0000183384, NIp:
8841000623 jako sp6lkq przejmowanq (zwana datej r6wnie2: WEHA),
reprezentowanE pr zez ZarzEd :

l4aria Sk6ra (czlonek ZarzAdu)
Stefan Desch ler (cztonek ZarzEdu)

I, PREAMBULA

1.1. Ninjejszy Plan polAczenia sp6lek zostal uzgodniony, przyjQty i
podpisany zgodnie a arl. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 wrzesnia
2000 roku Kodeks sp6tek handlowych (,,k.s.h,,) w zwiqzku z
planowanym polqczeniem sp6lek [4ETAL JAWOR oraz WEHA (iqcznie
zwane,,Sp6lkami,, lub,,Stronami,,)

1,2. W celu uproszczenia zarzEdzania zarazem [4ETAL JAWOR jak i WEHA a
przede wszystkim w celu zmniejszenia koszt6w zarzqdiania w obu
Sp6lkach i osiqgniecia efektu synergii, METAL JAWOR iWEHA
zamierzajE polEczya siQ w trybie art.492 g 1 pkt 1 k.s.h., poprzez
plzte]ecie calego majqtku WEHA jako sp6tki przejmowanej przez
lvi ETAL jAWOR jako sp6tkQ przejmujqcq (,,potAczenie,').

1.3. Wsp6lnicy obu lEczqcych siq sp6lek tj. Stefan Deschler w przypadku
METAL JAWOR oraz Weha Ludwig Werwein GmbH w przypadtu WeHe,
zgodnie z brzmieniem art. 5031 g 1 k.s.h,, wyrazili zgode na
wylqczenie z obowiEzku: sporzadzenia sprawozdania, o ktorym mowa
w art. 501 S 1k.s.h., udzielenia informacji, o kt6rych mowa w art,
501 5 2 k.s.h, oraz badania planu polaczenia Drzez bieoleoo i
wydania przez niego opinii. 7t h'
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1.4. Nlniejszy Plan polAczenia zostat przyjety przez zarzqdy sp6lek METAL
JAWOR iWEHA w dniu 25 sierpnia 2021 rokuT co zostalo potwierdzone
podpisa m i pod niniejszym dokumentem.

Majec powyisze na wzgledzie Strony uzgodnily nastepujEcy plan
polEczenia:

2, Typy tEczEcych sie sp6lek

2.7 METAL JAWOR jako sp6lka przejmujaca jest sp6lkA z ograniczona
odpowiedzia lno6ciq.

2,2, WEHA jako sp6lka przejmowana jest sp6lkq z ograniczonE
od powied z ia ln o6cia.

3. Firmy lEczqcych sie sp6lek

3.1 Sp6fka przejmujEca: METAL JAWOR sp6lka
odpowiedzialno6ciq.

3.2 Sp6lka przejmowana: WEHA sp6tka
odpowiedzialno6ciq.

4, Siedziby l4czEcych sie sp6lek

4,1 Siedziba sp6lki przejmujEcej: ul. Wiejska 2; S9_4OO Jawor
4.2. Siedziba sp6lki przejmowanej: ul. Armii Krajowej 31; 58_150 Strzegom

Spos6b lEczenia

5,1 N1ETAL JAWOR jako sp6lka przejmujqca w trybie art. 492 S 1 pkt 1

_ ^ !..r.h.. przejmie caly majEtek WEHA jako sp6lki przejmowanej.
5.2 Na skutek polEczenia I\4ATAL JAWOR jako sp6ika irzejmujqca wstqpi

we wszelkie prawa i obowiEzki WEHA jako sp6tki pize;mowanei,'a
WEHA zostanie rozwiqzana bez przeprowadzenia [ostqpowanialikwidacyjnego w dniu zarejestrowania polaczenia w rejestrze

_ - przedsiQbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego.
5.3 W ramach polEczenia kapitat zakladowy METAL JAWOR jako sp6lki

grz-9{nu]1cej zostanie podwy2szony z kwoty B9O.O0O,OO pli\ do kwoty
1.152.000,00 pLN poprzez utworzenie 2.620 nowych udzial6w o
wartosci nominalnej 1OO,0O pLN ka2dy. Udzialy w podwy2szonym
kapitale zaktadowym zostan4 pzyznane wsp6lnikowi WEHA zgodnie z
zasadami wskazanymi w pkt 6 poni2ej.

5,4 Przeniesienie majqtku WEHA jako sp6lki przejmowanej na [4ETAL
IAWOR jako sp6lkq przejmujqcA nastqpi w dniu rejestracji polEczenia
w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowego Reiestru Sqdowego,

Stosunek wymiany udzial6w (parytet wymiany)

z og ran iczonE

z ograniczonq

5.

6.

6.1 PodstawE ustalenia parytetu w,mian, 
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przejmowanej na udzia{y METAL JAWOR jako sp6lki przejmujEcej jest
wycena ksiQgowa Sp6lek, opierajEca siQ o wartosci ujawnione w
bilansach, RZiS oraz o6wiadczeniach o stanle ksiqgowym Sp6tek
(zalqczniki do Planu pol4czenia). Istota ksiqgowej metody wyceny
polega na przyjqciu, 2e warto6i sp6lki r6wna jest jej wartosci
aktyw6w netto wyliczonej w oparciu o sprawozdawczosa finansowa
spolki, a wiQC stanowi r6znice pomiQdzy aktywami sp6lki, a jej
zadlu2en iem odzwiercied lonym w pasywach.

6.2 W celu ustalenia stosunku wymiany udzial6w sp6lki przejmowanej na
udzialy. sp6lki przejmujqcej, nale2y w pierwszej kolejno6ci usialii
warto66 jednego udzialu w WEHA jako sp6}ce przejmowanej i I4ATAL
IAWOR jako sp6tce przejmujqcej. Nastqpnie skoro wsp6lnik WEHA
powinien otrzymai udzialy I\4ETAL JAWOR odpowiadajqce warto6ci
majEtku, nale2y ustatii ite udziat6w METAL jAWOR jako sp6lki
przejmujqcej nale2y wydai za udzialy WEHA jako sp6lki
przejmowanej. W tym celu nale2y liczbe wyra2aj4ca wartosi jednego
udzialu 1.4 ETAL JAWOR podzielii Wzez liczbe odpowiadajqcq wartoici
jednego udzialu w WEHA. Z uwagi na specyfike procesu lEczenia przy
ustalaniu wynik6w operacji matematycznych zastosowano
powszechnie przyjQtq metode zaokrqgled do jednosci (zaokrEglenie w
d6r).

6.3 Wartosi ksiQgowa aktyw6w netto N4ETAL JAWOR na dzied 15
sierpnia 2021 wynosi 3.104.332,09 pLN. Skoro w METAL JAWOR
istniejq 8.900 udziaty, warto6i jednego udziatu ustalanego metodq
ksiqgowE wynosi 34B,BO pLN. Wartosi ksiegowa aktyw6w nltto Wenn
na dzien 15 sierpnia 2021 wynosi 1,341.602,05 pLN. Skoro w WEHA
istniejE 5.240 udzialy, wartos6 jednego udzialu ustalanego metodE
ksiegowa wynosi 256,03 pLN.

6.4 Z por6wnania warto6ci jednego udzialu w N4ETAL jAWOR i wartosci
jednego udzialu w WEHA wynika, 2e jeden udziat N4ETAL JAWOR jako
sp6lki przejmujEcej powinien zostaa przyznany za I udzial WEHA jako
sp6lki przejmowanej, Tym samym stosunek wymiany udziii6w
(parytet) wynosi 1,36:1. Wartosi ta stanowi wynik ilorazu warto6ci
jednego udzialu METAL JAWOR ijednego udzialu WEHA, Wsp6lnikowi
WEHA jako sp6lki przejmowanej za jeden udziat w tej sp6tce
przyzna)e sie zatem 1 udzial w tvl ETAL JAWOR jako sp6tce
przejmujqcej, Jedyny wsp6lnik WEHA otrzyma zatem 2.620 udzial6w
w [,1ETAL ]AWOR.

7. Zasady przyznania udzial6w w METAL JAWOR/ ewentualne
doplaty

7.1 Objecie udzial6w w I\4 ETAL JAWOR nastApi w dniu wpisania polAczenia
Sp6lek do Krajowego Rejestru Sadoweqo.

7.2 W ramach Polaczenia wsp6lnikowi WEHA nie
doplaty w got6wce, o kt6rych mowa w art.
jednocze6nie otrzyma on udzialy bez obowiqzku
got6wce, o kt6rych mowa w art.492 g2 k,s,h.

zostanE przyznane
492 51 k.s.h., a

wniesien ia doplat w
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8, Dzief od kt6rego udzialy przyznane w ramach polqczenia
uprawniaie do uczestnictwa w zysku sp6lki przejmujqcej

Udziaty w I4ETAL JAWOR przyznane wsp6lnikowi WEHA w ramach polqczenia,
uprawniajE do uczestnictwa w zysku N4ATAL JAWOR od poczqtku roku
obrotowego, w kt6rym nastapilo polAczenie.

9. Prawa przyznane przez sp6lkq przejmuj4ce

14 ETAL JAWOR jako sp6tka przejmujEca nie ptzyzna 2adnych praw, o kt6rych
mowa w aft. 499 5 1 pkt 5 k.s.h., wsp6lnikowi oraz osobom szczeg6Lnie
uprawnionym w WEHA.

10. Szczeg6lne korzy6ci dla czlonk6w organ6w l4czQcych sie sp6lek i
innych os6b uczestniczecych w poleczeniu

Ani lvl ETAL JAWOR ani WEHA nie Wzyzna Zadnych szczeg6lnych praw, a kt6rych
mowa w art.499 5 1 pkt 6 k.s.h. czlonkom swoich organ6w lub innym osobom
uczestn iczEcym w PofEczeniu,

11. Pozostale

11.1. Plan polqczenia zostanie udostQpniony do publicznej wiadomosci w
spos6b nieprzerwany oraz nieodplatnie poprzez umieszczenie na
stronach internetowych Sp6lek:
METAL JAWOR jako sp6lki przejmujEcej https://www, meta l_jawor. pll
WEHA jako Sp6tki przejmowanej https://www. weha, p,
Powy2sze nastEpi z zachowaniem termin6w, o kt6rych mowa w art.
500 g 21 k.s.h., wobec czego plan polqczenia nie wymaga
od rqbnego ogloszen ia.

11.2. NinieJszy plan polqczenia zostal uzgodniony i przyjety w dniu 25
sierpnia 2021 roku przez Zarzqdy lqczqcych siQ Sp6lek, co zostalo
stwierdzone poni2szymi podpisami.

ZA METAL J
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Za WEHA

Sk6ra

ZalEczniki:

1. projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w N4ETAL
JAWOR jako sp6lki przejmujEcej o pofEczeniu,

2. projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w WEHA jako
sp6lki przejmuj4cej o polqczeniu,

3. projekt zmian umowy sp6lki 14ETAL JAWOR,
4. okreslenie warto6ci majqtku I4ETAL ]AWOR jako

dzief 15 sierpnla 2021 (bilans)
4.1. okre6lenie warto6ci majatku METAL JAWOR jako

dzieri 15 sierpnia 2021 (RZiS),

sp6lki przejmujEcej na

sp6lki przejmujEcej na

sp6tki przejmowanej na dzie6 15

sp6lki przejmowanej na dzie6 15

5, okre6lenie warto6ci majqtku WEHA jako
sierpnia 2021 (bilans),

5.1. okre6lenie wartosci majatku WEHA jako
sierpn ia 2021 (RZiS),

6. oswiadczenie zawierajace informacje o stanie ksiegowym METAL JAWOR
jako sp6lki przejmujqcej sporzEdzonE dla cel6w polqczenia na dzied 15
sierpn ia 2021,

7. o6wiadczenie zawierajqce informacje o stanie ksiegowym WEHA jako
sp6tki przejmowanej sporzqdzonq dla cel6w polEczenia na dzied 15
sierpnia 2021,

8. o6wiadczenie wsp6lnika METAL JAWOR jako sp6tki przejmujEcej wyra2one
zgodnle z art. 503 5 1 k.s.h., w przedmiocie wylAczenia z obowiazku:
sporzEdzenia sprawozdanla o kt6rym mowa w art. 501 S 1 k.s.h,,
udzielenia informacji, o kt6rych mowa w art. 501 5 2 k.s.h., oraz badanta
planu polEczenla przez bieglego i wydania przez niego opinii,

9. o6wiadczenie wsp6lnika WEHA jako sp6tki przejmowanej wyra20ne
zgodnie z art. 503 5 1 k.s.h., w przedmiocie wylEczenia z obowiqzku:
sporzqdzenia sprawozdania o kt6rym mowa w art. 501 g 1 k.s.h.,
udzielenia informacji, o kt6rych mowa w art. 501 5 2 k.s.h., oraz badania
planu polqczenia przez biegtego iwydania przez nieqo opinii,


