
ZalEcznik Nr 3 do planu polEczenia

projekt zmian umowy aktu zalo2ycielskiego
sp6tki pod firma: METAL JAWOR Sp. z o-.o.

z siedzibq w Jaworze woj. doln06lqskie
wpisanej do Rejestru przedsiebiorc6w Krajowego Relestru SEdowego

pod numerem KRS: 0000009928 (date.j: Mefal JAWOR)
w zwiEzku 

-z 
polqczeniem ze sp6tkE WEHA Sp. z o.o. z siedzibE w Strzegomiu

woj, doln06lqskie wpisanej do Rejestru przedsiqbiorc6w KraJowego nelestru
Sqdowego pod numerem KRS: OOOO1g33B4 (dalejj-WEHA)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w METAL IAWOR w zwiqzku zpolEczniem z WEHA w trybie art.492 S 1 pkt 1 k.s,h. tj. poprzez przejQcie
catego majatku WEHA jako spolki przejmowa nei piz;z 'l/] efAf :nWOnjako_sp6lki przejmujEcej wprowadzi zmiany w akcie zato2ycielskim f4ETAL
JAWOR wedlug pon izszego projektu:

a. 5 2 aktu za+ozycielskiego N4ETAL JAWOR otrzymuje nastqpujEce
b rzm ien ie :

1.,,Sp6lka prowadzona bedzie pod firmq: ,,WEHA,,Sp6lka z ograniczonq
od powiedzia lnoSciA.
2.. Sp6lka mo2e u2ywai nazwy.w. skr6cie: ,,WEHA._ Sp. z. o. o. oraz jej
odpowiednika w jqzykach obcych i wyr62niai.4cego jq znaku graficznego,,."

b. 5 7 aktu zalo2ycielsk ieg o N4ETAL JAWOR otrzymuje nastqpujEce
brzm ien ie :

,,Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki jest:
!) ?5.!l Z produkcja konstrukcji metatowych i ich czQ6ci
2) 25 29,2 Produkcja pozostalych zbiornik6w, cystern j pojemnik6w
meta lowych
3_) ?2 9_! 4 produkcja pojemnik6w metalowych
??9??4 produkcja urzqdzel dzwigowyctL i chwytak6w
? ?9 ?1 a Produkcja narzqdzi rqcznyth mechanicznych
6) 28.47.2 produkcja maszyn do obr6bki metalu/) 28.49.2 produkcja pozostalych narzedzi mechanicznvch
B) 28 99.2 Produkcja pozostatych maszyn specjatnego prieznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowa na
9) 46..74.,2 DzialalnoSi agentow zajmujqcych sie sprzeda2q maszyn,
urz4dzef, przemyslowych, statkow j samoloi6w
70) 46.tB.Z Dziatatno6i agent6w specj a lizuj qcych siQ w sprzeda2y
pozostalych okreSlonych towarow
7l) 46.79,Z Dzialalnoji agent6w zajmujqcych siq sprzedaza towar6w
162nego rodzaju
72) 46.67.2 Sprzeda2 hurtowa maszyn i urzEdzefi rolniczych oraz
dodatkowego wyposazenia
73) 46.6e.2 sprzeda2 hurtowa pozostai"^ 
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74) 46.90.2 Sptzeda| h urtowa niewyspecjalizowana
75) 47.78.2 Sprzeda2 detaliczna pozostalych nowych wyrob6w
prowadzona w wyspecja lizowa nych sklepach
76.) 47.99.2 Pozostala sprzedai detaliczna prowadzona poza sieciq
sklepowq, straganami i targowiskami
77) 70.22,2 Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci
gospoda rczej i zarzqdzania
78) 71.72.2 Dzialalnosi w zakresie in2ynierii i zwiqzane z niE doradztwo
techn iczne

c. q B aktu za+o2ycielskiego I\4 ETAL JAWOR otrzymuje nastqpujEce
brzm ien ie :

,,Kapital zaktadowy Sp6tki wynosi 1.152.000,00 pLN (stownie: jeden
milion sto piqidziesiqt dwa ztote O0/1OO) i dzieti sie na ti.SZO r6wnych i
niepodzielnych udzial6w po 1OO,O0 pLN (slownie: sto ztotych) ka2dy..

d 919 aktu zalo2ycielskiego METAL JAWOR otrzymuje nastQpujqce
brzmienie:
.. Udzialy w Sp6lce przystugujq:
- Panu Stefanowi Deschlet kt6ry jest wlascicielem B.9OO (slownie: osiem
tysiecy. dziewiQiset ztotych) udziat6w po 1O0,OO pLN (slownie: sto
ztotych). ka2dy o tqcznej warto6ci 890.000,00 iLN (stownie: osiemset
dziewiqidziesiAt zlotych 0Ol 100)
- Sp6lce Weha Ludwig Werwein Gmbh z siedzibq w Niemczech, kt6ra jest
wla6cicietem 2,620 (slownie: dwa tysiEce szediset dwadziescia) udziaj6w
p9, 199,00 PLN (stownie: sto ztotych) ka2dy o tacznej wartosci
?9? 900r00 pLN (stownie: dwie6cie szesidziesiqt dwa tysiqce zlotych
00/100)",

e. S 11.ust.1 aktu zalozycielskiego METAL JAWOR otrzymuje nastQpujEce
brzmienie:
,, 1. Podwy2szenie kapitalu zakladowego do 31 grudnia 2035 roku dokwoty 5.000.000,00 pLN (slownie: piqCiu milion6,ii) ztotych nie stanowi
zmiany umowy Sp6lki.

f. 5 23 ust.5 aktu zalo2ycielskiego METAL JAWOR otrzymuje nastqpujEce
brzm ien ie :

,,Jezeli Zarzqd ustanowil prokurq, prokurent reprezentuje Sp6tkq lqcznie z
czlonkiem Zarzqdu lub drugim prokurentem,,.

2. wyrazit zgodQ na polqczenie zgodnie z planem polEczenia.

Za WEHAZa METAL JAWOR
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