Gorlice, dnia 30.06. ż021 r.
Sąd Rejonowy
dla krakowa-śródmieścia
w krakowie

Wydział XII Gospo darczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
wnioskodawca:

Gór- Stal spółka z o gr aniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 11,38-300 Gorlice
00001 6684l

nr KlłS:

ZGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO
Działając w imieniu sPÓłki Pod fi.-ą Gór-Stal
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
("GÓrStal"), stosownie do dysp ozycji art.
535 § l Kodeksu spółek handlowym (,,KSH,,),

w
załączeniu zgłaszam do Sądu rejestrowego właściwego
dla Gór-Stal oraz Recticel _ jako spółek
uczestniczącYch w Podziale
- Plan podziału GórStal popr."rprzeniesienie częścimajątku GórStal,
stanowiącej zotganizowaną częŚc przedsiębiorstwa
corstat _ zakŁad, pro,dukcyjny w Bochni, na
istniejącą sPÓłkę z ograniczoną odpowiedzialnością
działającąpod firmą Recticel Insulations spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS : 00009027
09 (.Recticel'').
JednoczeŚnie wYjaŚniam, ze wobec spełniania
przesłanki przewidzianej zarówno w art. 538l
KSH,
wTaZ Z niniejszYm wnioskiem nie jest
składany wniosek, o kro.y. mowa w art. 537
§ 2 KSH.
w inlieniu GórStal:

załączniki:
l)

ń,.Ye,u
/I

,<,Ce

potwierdzenie uiszczenia opłaty 300 zł;
plan podziału wraz z załącznikarni;

2)
3) oświadczenie o uzgodnieniu

planu podziału.

Bochnia. dnia 30.06. 2O21r.
Sąd Rejonowy
dla l(rakowa-śródmieścia
w krakowie

Wydział XII Gospo darczy Krajowego Rejestru Sądorve,gtl
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
wnioskodarvca:

Recti cel Insulations spółka z o gr aniczoną odpowiedzi
alno ścią

ul. Adolfa Mitery 9,32-700 Bochnia
0000902709

nr KRS:

ZGł,OSZENIE PLANU PODZIAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO

Działa-jąc w imieniu sPÓłki pod firmą Recticel Insulations
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
("Recticel"). stosownie do dyspozycji arl. 535
§ l Kodeksu spółek handlowym (,,KSH,,), w
załączeniu zgłaszam do Sądu rejestrowego właściwego
dla Recticęl oraz Gór-Stal - jako spółek
uczestniczącYch w Podziale
plan
podziału
spółki pod firmą Gór-Stal spółka z ograniczoną
odPowiedzialnoŚcią z siedzibą w Gorlicach (nr
KRS: 0000l 66841) poprzez przeniesienie części
majątku GÓrStal, stanowiącej zorganizowaną częśc
przedsiębiorstwa GórStal
- zakład,produkcyjnv
w Boclrni. na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- a to Recticel.

,lednoczeŚnie wYjaŚniam- Że wobec spełniania przesłanki
przewidzianej zarówno w art. 538l KSH,
wraz Z nirriejszYm wnioskiem nie jest składany
wniosek, o któ.y. mowa w art. 537 2 KSH.
§
lt,

imianiu Recticel;

7*rr./
Załączniki:

l)

2)
3)

potwierdzenie uiszczenia opłaty 300 zł:
plan podziału wtaz z załącznikani;
oświadczenie o uzgodnieniu planu podziału.
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Sontonder

Potwierdzenie transakcji

lnformacje o 1ransakcji

Dane nadawcy

cÓn-srRl sP,z o.o,

UL. PRzEMYsŁoWA 11 38-300

Rachunek WN

941 0901 83800000001

5628092

Dane adresata

Rachunek MA

Sąd Raj.w Krakowie, Xll wydz.Gosp.KRS Przy Rondzie,,KRaków
38

Tytul transakcji

1

GoRLlcE MAŁoPoL§KlE

1

0

1

0

1

270003 07 2223 1 oooooo

opłata za przyjęcie do akt rejestrowych planu podziału

Data wysłania

Data księgowania

Kwota kansakcji

)f ii:l,ffi'ilT:

40,00 PLN

j;::lJ$'""i§]ri"#.,łTWł:W1'#:JT#3"i:§xi#;#,T.n"

dodatkowych podpisów anist€mpla

2.67.15.211
141
3fc4Od8399

Data wystawienia

Strona 1 /
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bankowego. Dokument

dokumentu:
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2O21-06-i\0 15:41

§

sontonder

Potwlerdzenie transakcji

Dane nadawcy

GÓR-STAL sP.z

Rachunek WN

941 0901 83800000001

Dane adresata

Sąd Rej,w Krakowie, Xll wydz.Gosp.KRS Pzy Rondzie,,KRaków

o.o.
1

UL, PRzEMYsŁoWA 11 38-3oo
5628o92

Rachunek MA

381 01 01

Tytul transakcji

opłala za zgłoszenie planu podziału

Data wysłania

2021-06-30

Data kSięgowania

2021-06-30

Kwota transakcji

GoRLlcE MAŁoPoLsKlE

2700030722231oooooo

350,00 PLN

Ninie]szy dokument jest Wydrukiem
sporządzonym.W iBźnes24 i nie Wymaga dodatkowych podpisóW ani
stempla bankowego. DokUment sporzźldzony na
ań. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz,U.l'o'ą*u'9!yT
nr 72z2oÓh., por. bos, ź późniejszymi .rian"ńi1.-'- --2.67

.1
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Datawystawieniadokumentu:

99651e0
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2021-06-30.|5:56

Oświadczenie społek uczestniczących w podziale o uzgodnieniu planu podziŃu
Działając w imieniu następujących spółek:
(1) Gót-Stal z ograńczoną odpowiedzialnością

z

siedzibą

w Gorlicach, wpisanej do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr I(RS; 0000166841 (,GórStal'), onz
(2) Recticel Insulations spółka z ogtańczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Bochni, wpisanej

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nt I(RS:

0000902709

(,,Recticel")
- niniejszym, stosownie do art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuiemy pisemnego
uzgodruenia datowanego na 28 czerwca 2027r, planu podziału GórStal poptzez wydzielenie z niej
zorgańzowanej częściprzedsiębiorstwa i przeniesienie jej na Recticel.
w ?mzenlu:

spółka
Gór-Stal sp. ż o.o.

Recticel Insulations sp.
z o,o,

'daie'

imięr n-aż.wiśk_o
Franciszek l(luba

28.06.2021t

Adam Górski

28.06,2021,r.

Jarosław \X/ilk

28.06.2027r.

Franciszek I(luba

28.06.2021t.

'halra,Ua/

Adam Górski

28,06.2021r.
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