Plan podziału
spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzychodzie
Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd
spółki pod firmą: Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzychodzie oraz zarząd spółki pod firmą: Supermarket Gursz spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie.
Zważywszy, że:
1. na przestrzeni wielu lat prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę
Piekarnia Cukiernia Gursz sp. z o.o., w strukturze spółki powstały wyodrębnione
organizacyjnie działy, które prowadzą odrębną działalność handlową, usługową,
produkcyjną i funkcjonują niezależnie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa –
wyodrębnione pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym;
2. podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pieczywa, produkcja
świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek we własnym zakładzie (w ramach piekarni),
natomiast poza prowadzeniem działalności produkcyjnej istotnym przedmiotem
działalności jest również sprzedaż detaliczna żywności i działalność usługowa
prowadzona z wykorzystaniem sklepu samoobsługowego (supermarket) oraz
kawiarni;
3. spółka Piekarnia Cukiernia Gursz sp. z o.o. planuje dalszy rozwój działalności oraz
podjęcie nowych inwestycji mających na celu modernizację i rozbudowę
poszczególnych działalności prowadzonych aktualnie w ramach jednego podmiotu;
4. wspólnicy spółki Piekarnia Cukiernia Gursz sp. z o.o. postanowili zmienić organizację
poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę
Supermarket Gursz sp. z o.o., a tym samym podzielić obecnie prowadzoną
działalności i powierzyć jej dalsze prowadzenie dwóm podmiotom, skupionym na
prowadzenie odrębnych działalności w zakresie produkcji oraz w zakresie sprzedaży
detalicznej;
zarządy spółek uczestniczących w podziale postanawiają co następuje:
Część I – Postanowienia ogólne
1.

Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale:
1.1.

Spółka Dzielona:
Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Międzychodzie, ul. Gwardii Ludowej 33, 64-400 Międzychód, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346452, REGON: 301327768,
NIP: 5951455636, kapitał zakładowy: 1.212.500,00 (słownie: milion dwieście
dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych podzielony na 2.425 (słownie:
dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po
500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) złotych każdy.
Wspólnikami Spółki Dzielonej są: Piotr Gursz, który posiada 2.423 (słownie: dwa
tysiące czterysta dwadzieścia trzy) udziały o łącznej wartości 1.211.500,00
(słownie: milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset 00/100) złotych oraz Janina
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Gursz i Wacław Gursz, którzy posiadają po jednym udziale o wartości nominalnej
po 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych każdy.
1.2.

Spółka Przejmująca:
Supermarket Gursz spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Międzychodzie, ul. Gwardii Ludowej 33, 64-400 Międzychód, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653938, REGON: 366120746,
NIP: 5951473752, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100)
złotych podzielony na 10 (słownie: dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po
500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.
Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Piotr Gursz.

2.

Sposób podziału Spółki Dzielonej
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie art. 529 §1 pkt 4 K.s.h. (podział
przez wydzielenie) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej,
obejmującej
zorganizowaną
część
jej
przedsiębiorstwa,
tj.
sklepu
samoobsługowego (supermarket), w którym prowadzona jest działalność
obejmująca sprzedaż detaliczną asortymentu produktów spożywczych oraz
kawiarnia (zwanej dalej „ZCP”), na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały
Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Piotr Gursz,
Janina Gursz i Wacław Gursz.
Opis składników majątku ZCP (aktywów i pasywów) został zamieszczony
w Części II niniejszego Planu.
W związku z podziałem Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru
Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o majątek
pozostały w Spółce Dzielonej.
W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie, kapitał zakładowy
Spółki Dzielonej zostanie obniżony do kwoty 783.500,00 (słownie: siedemset
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100) złotych w drodze unicestwienia 858
(słownie: osiemset pięćdziesięciu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej po
500,00 (słownie: pięćset 50/100) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej
429.000,00 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100) złotych.
Unicestwieniu ulegną udziały Piotra Gursz. Żaden z udziałów Janiny Gursz i
Wacława Gursz nie zostanie unicestwiony.
W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie, kapitał zakładowy
Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 434.000,00 (słownie:
czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100) złotych w drodze utworzenia 858
(słownie: osiemset pięćdziesięciu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej po
500,00 (słownie: pięćset 50/100) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej
429.000,00 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100) złotych,
z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Dzielonej, tj. Piotra Gursz, Janiny Gursz
i Wacława Gursz.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej
i wysokość ewentualnych dopłat
3.1.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej
(„Parytet Wymiany”) określono w oparciu o ustalenie wartości majątku spółek
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3.2.

3.3.
3.4.

4.

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
5.

W zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki
Dzielonej obejmującej ZCP, wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Piotr Gursz, Janina
Gursz i Wacław Gursz obejmą łączną liczbę 858 (słownie: osiemset pięćdziesiąt
osiem) nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej.
Poszczególni wspólnicy obejmą następujące liczby nowo utworzonych udziałów
w Spółce Przejmującej: Piotr Gursz - 856 (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć)
udziałów, Janina Gursz - 1 (słownie: jeden) udział, Wacław Gursz - 1 (słownie:
jeden) udział.
Nowe udziały Piotra Gursz, Janiny Gursz i Wacława Gursz w Spółce Przejmującej
zostaną wpisane do księgi udziałów Spółki Przejmującej niezwłocznie, przy czym
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego wpis.
Nie przewiduje się żadnych wyjątków od wyżej określonych zasad przyznawania
udziałów w Spółce Przejmującej.

Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz
zasady podziału
5.1.

5.2.
6.

uczestniczących w podziale dokonane na dzień 1.11.2016 r. metodą księgową
aktywów netto.
Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej będą przysługiwały wspólnikom
Spółki Dzielonej w liczbie określanej w oparciu o następujący Parytet Wymiany:
w zamian za każdy 1 udział w Spółce Dzielonej, posiadany w dniu podjęcia
uchwały o podziale, odnoszący się do ZCP, wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają
0,353 udziału w Spółce Przejmującej.
Nadwyżka wartości majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej nad wartością
podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki zostanie przelana na kapitał
zapasowy Spółki Przejmującej.
Podział nastąpi z dopłatami. W przypadku gdy wskutek zastosowania Parytetu
Wymiany, wspólnikom Spółki Dzielonej będzie przysługiwało prawo do
otrzymania ułamkowej części udziału w Spółce Przejmującej, liczba udziałów
Spółki Przejmującej przypadających takim wspólnikom zostanie zaokrąglona w
górę do najbliższej liczby całkowitej, natomiast wspólnicy będą zobowiązani do
wniesienia dopłat w gotówce. Wysokość dopłat stanowić będzie kwotę niezbędną
do pełnego pokrycia wartości nominalnej zaokrąglanego w górę do liczby
całkowitej udziału Spółki Przejmującej przypadającego danemu wspólnikowi.

Jako, że podział następuje przez wydzielenie części majątku na tylko jedną
spółkę przejmującą, nie zachodzi potrzeba i możliwość przydzielenia
poszczególnych wspólników Spółki Dzielonej do różnych spółek przejmujących, a
tym samym określenia zasad i kryteriów takiego przydzielenia.
Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej zostaną objęte przez Piotra
Gursz, Janinę Gursz i Wacława Gursz.

Dzień, od którego nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do
uczestnictwa w zysku tej spółki
Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej będą uczestniczyć
w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

7.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Dzielonej
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Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w Spółce Przejmującej uprawnienia analogiczne
do określonych w § 9 umowy Spółki Dzielonej, tj. w przypadku zbycia udziałów na rzecz
osób trzecich wspólnikom będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Wspólnik będzie
uprawniony wykonać prawo pierwokupu w terminie 30 (trzydziestu dni) licząc od dnia
zawiadomienia spółki o zamiarze sprzedaży udziałów ze wskazaniem ceny i kupującego,
na rzecz którego wspólnik zamierza sprzedać swój udział.
8.

Szczególne korzyści dla członków organów spółek a także innych osób
uczestniczących w podziale
Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów
spółek i innych osób uczestniczących w podziale.

Część II – Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów)
przypadających Spółce Przejmującej
1. Podstawowe zasady wyodrębnienia
przypadających Spółce Przejmującej
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

składników

majątku

Spółki

Dzielonej

Przedmiotem wydzielenia jest ZCP, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa
Spółki Dzielonej obejmująca supermarket, w którym prowadzona jest działalność
obejmująca sprzedaż detaliczną asortymentu produktów spożywczych oraz
kawiarnia.
Spółce Przejmującej przypadają, choćby nie zostały w Planie Podziału wprost
wymienione, wszystkie aktywa i pasywa związane z ZCP w Dniu Wydzielenia.
Lista i wartość aktywów i pasywów związanych z ZCP w dniu podpisania Planu
Podziału stanowi załącznik nr 7 do Planu Podziału.
Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, spółki uczestniczące
w podziale będą dążyły do prowadzenia swojej działalności w taki sposób, aby nie
doszło do istotnych zmian w strukturze ich bilansów. Składniki majątku nabyte lub
uzyskane w tym okresie przez Spółkę Dzieloną w zamian za składniki majątku
należące do ZCP w dniu sporządzenia niniejszego Planu Podziału przypadną
Spółce Przejmującej. Podobnie, Spółce Przejmującej przypadną związane z ZCP,
a powstałe w tym okresie, pasywa.
Informacja o ewentualnych istotnych zmianach w zakresie składników
majątkowych ZCP, które nastąpią pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału,
a dniem podjęcia uchwał podziałowych zostanie przekazana wspólnikom spółek
uczestniczących w podziale.

2. Opis składników majątku przypadających Spółce Przejmującej
Spółce Przejmującej przypadają w szczególności związane z ZCP:
2.1.
prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 691.417,74 (słownie: sześćset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście 74/100) złotych, w tym
działka 11.533,50 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy 50/100)
złotych, budynek sklepowy 669.341,11 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy trzysta czterdzieści jeden 11/100) złotych oraz parking 10.543,13 (słownie:
dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy 13/100) złotych wymienione
w załączniku nr 8 do Planu Podziału;
2.2.
ruchome środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i środki trwałe w budowie
o łącznej wartości 71.943,20 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
czterdzieści trzy 20/100) złotych, wymienione w załączniku nr 9 do Planu
Podziału;

4

2.3.
2.4.
2.5.
3.

prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami
przechodzącymi do Spółki Przejmującej;
wierzytelności i zobowiązania wynikające z zawartych umów, wymienione
w załączniku nr 10 do Planu Podziału;
księgi, zapisy i inne dokumenty i dane Spółki Dzielonej związane z ZCP.

Pracownicy
Przejęcie przez Spółkę Przejmującą pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w ZCP
nastąpi na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Lista przejmowanych pracowników
stanowi załącznik nr 11 do Planu Podziału.

Międzychód, dnia 21.12.2016 r.

Prezes Zarządu Spółki Dzielonej – Piotr Gursz
……………………………………
Prezes Zarządu Spółki Przejmującej – Piotr Gursz
……………………………………
Załączniki do Planu Podziału:
1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale,
2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale,
3) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
4) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1.11.2016 r.,
5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień
1.11.2016 r.,
6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień
20.12.2016 r. (pokrycia jej kapitału zakładowego po jej utworzeniu),
7) Lista i wartość aktywów i pasywów związanych z ZCP w dniu podpisania Planu Podziału,
8) Zestawienie i wartość praw własności nieruchomości wchodzących w skład ZCP,
9) Zestawienie i wartość ruchomych środków trwałych przypadających Spółce Przejmującej,
10) Lista wierzytelności i zobowiązań wynikających z zawartych umów przypadających
Spółce Przejmującej,
11) Lista przejmowanych pracowników.
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