Data: 28,06.2027r.

Plan podziału
§połki pod firmą Gór-Stal społka z ogtaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Gorlicach

1.

podstawa Dfawna sootzadzenia olanu oodziału:
Niniejszy plan podziału (,Plan") spółki z ograńczoną odpowiedzialnościąsporządzony został
zgodnie z dyspozycjąart. 534 § 1 KSH.

2,

Snosób podziału:
Podział spółki pod firmą Gór-Stal spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Godicach (,GótStal") nastąpi stosownie do regulacji afi.528 § 1 w zw. z att.529 § 1 pkt 4 KSH
przez wydzielenie, polegające na ptzeniesieniu częścimajątku GORSTAL na istniejącą spółkę z
o grańcz oną odp owiedzialnoś cią (,Nowa Społka' ).

3.

Podstawowe dane GÓRSTAL:
firma społt<i
nazw^ organu.rejeśtiow,ęgo

-STAL

sp

ółka z

o

granicz oną odp owiedzialn

Sąd Rejonow1, dla I(rakowa-Sródmieścia w

Wydział Gospodarczy l(raj orvego
nlrmef Wpl§u w rere§tfz€
lrlrmef identyfikacji

ością

lłakowie, XII

Rej estru Sądowego

00001 66841

7381945154

podatkoweiNIP
nlrmef s tatys t}łczny REGON
adres
rrysokośó kapitałrr
zakłaclorvego

852712111

Gotlice, 38-300, ul. Przemysłowa
5.000.000 zł

11

1.

Danc o którvch mowa \x/ aft. 534 § 1 KSH:
4.1. art. 534 § 1 pkt 1 I(SH (Up,f-ę i siedrybę kr<da
todzai
GoRSTAI
danych
typ
spółka z ograniczoną

7e

Ęółek acrysłticiąrych w pod{alĄ:

Nowa Społka

odporviedzialnością

spółka z ognanlczoną
odpowiedzialnością

GOR-STAL spółka z ograniczoną

Rectrcel Insulations spółka z

odporviedziaInością

o

(adres)

Gorlice (adres: Gorlice, ul.
Przemysłowa 11)

Bochnia (a&es: ul. Adolfa Mitery 9,
32-700 Bochnia)

nr KRS

0000166841

0000902709

NIP

7381945154

8681981 195

fitma
siedziba

nr

4.2.

^rt.

534 § 1 nkt 2

KSH

gr

ańcz o ną

(slosanek unmiany udzialóu lub akcii

ńółki

o dp

owie d zialno śctą

dzielonei na udziały lub aktie

:nólek oneinuiarvch badź s-nółek nowo zauiazanych i ansokośćewenlualnlch dobłail:

/,lĄ

Stosunek wYmiany udziałów GORSTAL na ldziały Nowej Spółki rł7nosiłbędzie 1:1,
1ako że
struktura udziałowa spółek wyglądać będzie następująco:

-Ądam

wspólnik

ptogpni l4dz,iałó#,1,v O_RSTAL

Górski

płogent udzi!ólv rv Norvej
,,"' §półce (po podziale)

50%

50 Vo

Ftanciszek I{luba
Gór-Stal Bis sp. z o.o.

30

o/o

30

o/o

20

o/o

20

%o

§7 ramach podziału nie będą dokonywane dopłaty.
,1.3.

IJdziałY w Nowej Spółce przyznane zost^ną wspólnikom
do tej, jaką posiadająoruw GÓRSTAL, t1.:

(1)
(2)
(3)

CÓnSrar

w proporcji analogcznej

Adam Górski - 50 % udziałów;
Franciszek I{luba - 30 % udziałów;
Gót-Stal Bis sp. z o.o. - 20 o/o udziałów.

Pzedmiotowe udziaŁy poĘte zost^nąwkładem w postaci składników mają&owych G9RSTAL
wymienionych w pkt 4,7. poniżej.
4.4.

L)działy wymienione w pkt 4.3. uprawniać będą do uczestnict§ra w zysku Nowej Spółki od dnia
wPisania w rejestze pzedsiębiorców Iłajowego Rejestru Sądowego podwyższetń kapitału

zakładowego zlitązanego z wniesieniem do niei wydzielanego z GORSTAL zespołu składników
majątkowych.
4-5.

aĘólnikon ora<osobon s<crygó/nie u?raanioun w Ęóhe ddelongi,l:
W zvłięku z podziałem CÓnSrar nie jest planowane puyznatiew Nowej Spółce (plrzezNową
SPÓłkę) jakichkolwiek szczegóInych ptaw któremukolwiek ze wspólników Nowej Spółki. §7
GORSTAL btak iest tówńeż osób szczególnie uprawnionych.

4.6.

KSH (rry<wlne kotryścidla c<łonków oryanóa
dd a le. j ry li ta ki e ąo s t a b p taryl a n e)

att, 534 § 7 pkt 6
u c ąe łt n i c<a

g ch

w

p

o

e

s?ółek. a takze inuych

osób

:

W związku z podzialem GORSTAL nie jest planowane przyznańejakichkolwiek szczególnych
korzyŚci dla członków któtegokolwiek z otganów GORSTAL lub Nowej Spółki, jak również nie
jest planowane przyzlanie jakichkolwiek szczególnych kozyścidla żadnych innych osób
uczestniczących w podziale.

4.7.

att. 534 § 7 pkt 7 KSH (dokładrgl opis i podiał składników rzajatku (akuwóu i paguóąl
<ełaoleń. konceii lub ulg?r44adajagch Ęółkon?truinuJ'agm lub Ęółkon rouo zańavuąl:

ora<

Na Nową Spółkę przeniesione będą wyłączńe wymienione w ZŃączniku nr 1 składniki

maiątkowe GORSTAL.'Wszelkie składniki majątkowe GÓRSTAL nieptzypisane Nowej Spółce
w Planie pozostawać będą składnikami ma|ątku GORSTAL.

4,8.

art. 534 § 1 pkt
rruj n lg'a E ch l u b

8IśSH(tod$ał nied?
łe k

ao <ań a ąa rg c h

as?ólnikóu ddeloneJ

Ęółki uddałóa

lub akgii Ęółek

b ? o d* a łu,l :
Dotychczasowi wspólnicy GORSTAL uczestniczyćbędąw Nowej Spółce w proporcji tożsamej
do tei, w jakiej uczestniczą w kapitale zakładowym GÓRSTAI, tj.:
a) wspólnik Adam Górski - 50 o/o udziałów Nowej Spółki, tj. łączńe 280.050 udziałórv o
wartości nominalnej 1 4,002.500 zł;
b) wspólnik Ftanciszek I(luba - 30 o/o udziaŁów Nowej Spółki, Ę. łączńe 168.030 udziałów o
wartości nominalnej 8.407.500 zł;
.) wspólnik GÓt-Stal Bis sp. z o.o. - 20 o/o udziałów Nowei Spółki, Ą. łączńe 112.020 udziałów
o wartości nominalnej 5.601.000 zł.
p
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ZŃącznikiz

Załączntkami do Planu są
1) projekt uchwały o podziale;
2) projekt zmiany umowy spółki Nowej Spółki;
3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonei.
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