Uchwała nr _.,/[miesaąc|l 2021Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spótki pod firmą Gór,Stal spółka z ograniczoną
odpowiedzialnościąz siedzibą w Gorlicach w sprawie podzialu spólki przez wydzielenie

§1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Gór-Stal spółka z ograniczoną odPowiedzialnoŚcią
(,,GórStal"), działając zgodnie z dyspozycją art. 227 § 1 oraz art. 54t § 1 KSH, postanawia wyraziĆ zgodę na

dokonanie podziału GórStal w sposób wskazany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie częŚci

- zaklad produkcyjny w Bochni, na
istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Recticel lnsulations sPÓłka z
majątku GórStal, stanowiącej zorganizowaną częśćprzedsiębiorstwa GÓrStal

ograniczoną odpowiedzialnością,nr KRS: OO009O2709 (,,Nowa Spólka"), w zamian za udziały Nowej SPÓłki,
które otrzymają dotychczasowi wspólnicy GórStal.

§2
Stosownie do dyspozycji art. 5381 § 1 KsH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GÓrStal wyraża zgodę na:
1) odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
2| odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3) odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

§3
podział GórStal zostaje dokonany na zasadach określonych w planie podziału, który został uzgodniony zgodnie z
regulacją art. 533 § 1 KSH przez Zarządy GórStal oraz Spółki dnia 28 czerwca 202Lr. (,,Plan Podziału") i był

udostępniony nieodpłatnie dla wspólników na stronach internetowych spółek uczestniczących w podziale przez
okres sześciu tygodni przed dniem rozpoczęcia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
nieprzerwanie aż do dnia jego zakończenia, na który to Plan Podziału Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
GórStal niniejszym wyraża zgodę, zatwierdza go i akceptuje.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GórStal, w związku z brzmieniem wcześniejszych paragrafów
niniejszej uchwały, wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie przez GórStal na Nową Spółkę składników
majątkowych określonych w Planie Podziału.

§5
NadzwyczajneZgromadzenieWspólnikówGórStal-zgodniezdyspozycjąart.541

§6infinewzw.z§2KSH-

wyraża zgodę na zmianę umowy spółki Nowej Spółki, polegającą na przyjęciu jej tekstu jednolitego w brzmieniu

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§6
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GórStal postanawia, że wydzielenie następuje w trybie art. 542 § 4
KSH, bez obniżenia kapitału zakładowego GórSta|.

§z
Uchwała wchodzi w życie z końcem dnia jej podjęcia.
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NadzwyczajnegoZgromadzeniaWspólnikówspółkipodfirmąRecticellnsulationsspółkazograniczoną
podziału spółki przez wydzielenie
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni w sprawie

§1
pod
firmą Recticel lnsulations spółka z ograniczoną
spółki
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
zgodnie z art, 541 § 1 KsH, postanawia wyrazic
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni (,,spółka"), działając

z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą vl
zgodę na dokonanie podziatu spółki pod firmą Gór_stal spółka
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
Gorlicach (,,GórStal,,), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
pkt 4 KSH, tj. poprzez Przeniesienie częŚci majątku GÓrStal'
0000166841, w sposób wskazany w art. 529 § ],
_ zakład produkcyjny w Bochni, na spółkę,
stanowiącej zorganizowaną częśćprzedsiębiorstwa Górstal

§2
Stosownie do dyspozycji art,5381 § 1KsH NadzwyczajneZgromadzenieWspólnikówSpółki
1) odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa W art. 534 § 2 pkt 4 KSH;

wyraża zgodę na:

Ż\odstąpienieodudzieleniainformacji,októrychmowaWart.536§4KsH

3)

przez niego opinii o planie podziału,
odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego iwyrażenia

§3

zgodnie z
podział Górstal zostaje dokonany na zasadach określonych w planie podziału, który został uzgodniony

Zarządy GórStal i Spółki dnia 28 czerwca 2O2I r, i był udostępniony
w podziale przez okres sześciu
nieodpłatnie dla wspólników na stronach internetowych spółek uczestniczących

regulacją art. 533

§ 1 KSH przez

nieprzerwanie aż do dnia jego
tygodni przed dniem rozpoczęcia niniejszego posiedzenia wspólników,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnikó,lv
zakończenia, z tym, że stosownie do dyspozycji art. 541 § 6 KSH
Spółki niniejszym akceptują Plan Podziału wyrażając nań zgodę,

§4

_ zgodnie z dyspozycją art, 541 § 6
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża również

-

zgodę na zmianę umowy spółki spółki
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

,

inline

KSH

poprlez przyjęcie jej tekstu jednolitego w brzmieniu stanowiącym

§5

Spółki wyraŻa zgodę na Przeniesienie
W związku z podziałem GórStal, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
przedsiębiorstwa Górstal _ zakład
na rzecz spółki częścimajątku Górstal, stanowiącej zorganizowaną część
na dzień 31 maja 2ożlr,, które51o
produkcyjny w Bochni, tj. aktywa i pasywa, zgodnie z bilansem sporządzonym
_
ewentualne zmiany zaistniałe od dnia
kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały uwzględniając

sporządzenia powołanego bilansu

do dnia

wydzielenia,

w skład której to

zorganizowanej

częs;ci

przedsiębiorstwa wchodzi między innymi:

a)

nr 759212, w obrębie 0002 Bochnia_
nieruchomośćpołożona w Bochni, składająca się z działki ewidencyjnej
2, dla której prowadzona jest księga wieczysta TR10/00095916/8,

§6

Spółki w proporcji analogiczne,1 t1o
Wspólnicy GórStal obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
w spótce wynosił będzie 1:1, tj, w
posiadanych udziałów, zaśstosunek wymiany udziałów w Górstal na udziały
nominalnej 500 złotych wspólnik otrzyma 1udział o wartości

zamian za 1udziat w Górstal

o wartości

nominalnej 50 złotych w kapitale zakładowym Spółki,

§7
jej podjęcia,
Uchwała wchodzi w życie z końcem dnia
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