
ZalEcznik Nr 1do planu polAczenia

Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w
sp6lki pod firmE: METAL JAWOR Sp. z o,o.

z siedzibA w Jaworze woj. dolno6lqskie
wpisanej do Rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000009928 (dalej: t4ETAL JAWOR)
w zwiqzku z polEczeniem ze sp6tkq WEHA Sp. z o.o. z siedziba w Strzegomiu
woj. dolnoslqskie wpisanej do Rejestru przedsiQbiorc6w Krajowego Rejestru

S4dowego pod numerem KRS: 0OOO1B33B4 (datej: WEHA)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w postanawia :

1. polEczyi w trybie art. 492 O 1 pkt 1 k,s,h. sp6tke METAL JAWOR z
siedzibq w Jaworze, ul. Wiejska 2, 59-4OO Jawor, wpisanq do rejestru
przedsiQbiorc6w prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sqdowego
przez Sqd Rejonowy we Wroclawiu IX Wydzial Gospodirczy Xriiowelo
Rejestru. Sqdowego pod numerem KRS: 0000009928, NIp: 6951346385jako sp6lka przejmujEcq ze sp6tkE WEHA siedziba w Strzegomiu, ul.Armii Krajowej 31, 58-150 Strzegom, wpisanE do- rejestru
przedsiQbiorc6w prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru S4dowego
przez SEd Rejonowy we Wroclawiu IX Wydzial Gospodirczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000183384, NIp: 8841000623jako sp6lka przejmowanE, poprzez przeniesienie calego majEtku

, sp6lki.przejmowanej na sp6lkq przejmujqcq,
2. wyrazi(..zgodg na plan polAczenia uzgodniony pomiQdzy I\4 ETAL JAWORjako sp6tkq przejmujqcq oraz WEHA jako sp6lka przejmowanq w dniu 25

sierpnia 2021 roku oraz tre5i wszystkich zalqcznik6w do planu
polEczen ia,

3. w ramach polEczenia, podwy2szy(. kapitat zakladowy I4ETAL JAWOR zkwoty 890,000,00 pLN (s+ownie: osiemset dziewiQidziesiqt tysiecy
zlotych 00/100) do kwoty 1.152.000,00 pLN (stownie: jeden milion ito
piqidziesiat dwa zlote 00/100) poprzez utworzenie 2.62b (stownie: dwa
tysiAce sze6iset dwadzie6cia) nowych udziat6w o warto6ti nominalnej
r6wnej 100,00 pLN (slownie: sto zlotych) kazdy i lqcznej wartosci
nominalnej r6wnej 262.000,00 pLN (slownie: dwiescie sz;6idz-iesiat dwa
tysiqce ztotych 00/100), kt6re to nowe udzialy zostanA objete przez
jedynego wsp6lnika sp6lki WEHA, w zamian za wszystkie ie.1- uazia+y w
sp6lce przej mowa nej,

4. wyrazie zgodq na wprowadzenie nastQpujEcych zmian w akcie
zalo2ycielskim METAL JAWOR:

a. 5 2 aktu zalo2ycielskiego [4ETAL JAWOR otrzymuje nastQpujEce
brzm ien ie :

1.,,Sp6lka prowadzona bQdzie pod firmE:
od powiedzia lno6ciq.

,,WEHA" Sp6lka z ograniczon

sw t,
,17



2. Sp6lka mo2e u2ywai nazwy w skr6cie: ,,WEHA,,- Sp. z. o. o. oraz jej
odpowiednika w jezykach obcych i wyr62niajecego jq znaku graficznego,,.

b. S 7 aktu zato2ycie lskieg o I\4 ETAL JAWOR otrzymuje nastqpujqce
brzm ienie:
,, Przed m iotem dzialalno6ci Sp6lki jest:
7) 25.71.2 Produkcja konstrukcjt metalowych i ich czQsci
2) 25.29.2 Produkcja pozostalych zbiornik6w, cystern i pojemnik6w
metalowych
3) 25.97.2 Produkcja pojemnik6w metalowych
4) 28.22.2 Produkcja uzqdzef dzwigowych i chwytak6w
5) 24.24.2 Produkcja narzQdzi recznych mechanicznych
6) 28.4l.Z Produkcja maszyn do obr6bki metatu
7) 28.49.2 Produkcja pozostalych narzedzi mechanicznych
g) 28.99.2 Produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej n iesk la syfikowa na
9) 46.14.2 Dzialalno6i agent6w zajmujqcych stq sprzeda24 maszyn,
urzqdzei przemyslowych, statk6w i samolot6w
10) 46,18.2 Dzialalno6i agent6w specja tizujqcych
pozostatych okreSlonych towar6w
11) 46.19.2 Dzialalno6a agent6w zajmujqcych siQ sprzeda2q towar6w
r62nego rodzaj u
72) 46.67.2 Sprzedaz hurtowa maszyn i urzqdzei rolniczych oraz
dodatkowego wyposa2enia
73) 46.69.2 Sprzeda2 hurtowa pozostalych maszyn i urzqdzel
14) 46.90.2 STzedai h u rtowa niewyspecjal izowana
75) 47.78.2 Sprzeda2 detaliczna pozostatych nowych wyrob6w
prowadzona w wyspecjalizowa nych sklepach
76) 47.99.2 Pozostala sprzeda2 detaliczna prowadzona poza sieci4
sklepowA, straganami i targowiskami
77) 70.22.2 Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalnodci
gospoda rczej i zarzqdzania
7A) 77.72.2 Dzialalno6i w zakresie in2ynierii i zwiEzane z niq doradztwo
tech n iczne

g 8 aktu zalo2ycielsk ieg o 14 ETAL JAWOR otrzymuje nastQpujEce
brzm ien ie :

,,Kapital zakladowy Sp6lki wynosi 1.152.000,00 pLN (slownie: jeden
milion sto pieidziesiEt dwa zlote OO/1OO) i dzieli siQ na 11.520 r6wnych i
niepodzielnych udziat6w po 100,00 pLN (slownie: sto ztotych) ka2dy.-

S 10 aktu zalo2ycielskiego N4ETAL JAWOR otrzymuje nastepujEce
brzm ienie:
,,Udzialy w Sp6lce przyslug uj4:
- Panu Stefanowi Deschler, kt6ry jest wlascicielem g.9OO (slownie: osiem
tysiecy dziewiQiset zlotych) udzial6w po 1OO,O0 pLN (slownie: sto
zlotych). ka2dy o lqcznej wartosci 89O.OOO,OO pLN (slownie: osiemset
d z iew ieidziesiqt ztotych 0O/ 100)

siq w sprzeda2y

c,

d.

- Sp6lce Weha Ludwig Werwein Gmbh z ""nff["r,,



wla6cicielem 2.620 (slownie: dwa tysiqce szesiset dwadzie6cia) udziat6w
po 100,00 PLN (slownie: sto ztotych) kazdy o lqcznej warto6ci
262.000,00 PLN (slownie: dwie6cie szedidziesiEt dwa tysiEce zlotych
00/ 100)".

q 11 ust.1 aktu zalo2ycielskiego tvi ETAL JAWOR otrzymuje nastQpujqce
brzm ie n ie I

,, 1. Podwy2szenie kapitatu zaktadowego do 31 grudnia 2035 roku do
kwoty 5.000.000,00 PLN (slowniei piQciu mition6w ztotych 00/100) nie
sta nowi zmiany umowy Sp6lki.

5 23 ust,5 aktu zalo2ycielskieg o IvIETAL JAWOR otrzymuje nastQpujEce
brzmien ie i

,,JeZeli Zan4d ustanowil prokurQ, prokurent reprezentuje Sp6tkQ lAcznie z
czlonkiem Zarzqdu lub drugim prokurentem,,.

5. wyrazii zgodQ na polqczenie zgodnie z planem pot4czenia.

Za METAL JAW

Za WEHA
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[4aria Sk6ra


