PLAN PODZIAŁU
ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA
ERGIS-VINYL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Niniejszy plan podziału (zwany dalej: „Planem Podziału”) został sporządzony i uzgodniony dnia
30 września 2021 roku, stosownie do art. 533 i nast. Kodeksu spółek handlowych (zwanego
dalej „KSH”), w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie, na zasadach
określonych poniżej, przez:
Ergis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000057820, NIP: 5730003999, REGON: 150175921, kapitał zakładowy
10.623.694,80 złotych (wpłacony w całości), zwana dalej „Spółką Dzieloną” lub „Ergis S.A.”,
oraz
Ergis-Vinyl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Tamka
16, 00-349 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887477, NIP: 5252854081 , REGON: 388369316,
kapitał zakładowy 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zwana dalej „Spółką Przejmującą”
lub ,,Ergis-Vinyl”.
Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są dalej łącznie „Spółkami”, a każda z osobna
„Spółką”.
Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi przez przeniesienie części
majątku Spółki Dzielonej, opisanego w pkt. 7 Planu Podziału („Majątek Przenoszony”) na
Spółkę Przejmującą, co stanowi podział przez wydzielenie („Podział”).
Na dzień sporządzenia Planu Podziału Ergis S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i
sprzedaży folii stretch i taśm PET, folii miękkich PVC (w tym folii dekoracyjnych), granulatów
PVC, folii termokurczliwych PVC oraz dystrybucji folii BOPP i materiałów powlekanych. W
strukturze wewnętrznej Ergis S.A. funkcjonują cztery oddziały: w Warszawie, w Wąbrzeźnie, w
Oławie oraz w Paryżu. W strukturze organizacyjnej spółki zostały powołane Działy i Dywizje, do
których zostały przydzielone funkcje dystrybucji określonych linii produktowych (Działy) oraz
produkcji i dystrybucji określonych linii produktowych (Dywizje). Dywizja Folii i Granulatów
zlokalizowana w Wąbrzeźnie zajmuje się produkcją i sprzedażą folii miękkich PVC (w tym folii
dekoracyjnych), granulatów PVC oraz produkcją folii termokurczliwych PVC. W Oddziale w
Oławie zlokalizowane są biznesy produkcji i sprzedaży folii stretch i taśm PET oraz dystrybucji
folii termokurczliwych (Dywizja Folii Opakowaniowych) oraz konfekcja i dystrybucja folii BOPP
(dział BOPP) oraz dystrybucja materiałów powlekanych zarówno towarów jak i produktów
(folie dla motoryzacji), produkowanych w Dywizji Folii i Granulatów. Oddziały w spółce pełnią
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rolę pracodawcy oraz spełniają funkcje administracyjno-logistyczne wobec biznesów
(zarządzanie nieruchomościami w oddziałach, logistyka, utrzymanie ruchu, zarządzanie
sieciami energetyczno-cieplnymi).
Dodatkowo w Oddziale w Wąbrzeźnie zlokalizowane są komórki: finansów, analiz, IT, kadr,
ochrony i zakupów, które świadczą usługi dla całej spółki i niektóre funkcje dla pozostałych
spółek z Grupy Ergis. Oddział w Warszawie to głownie działalność administracyjno-zarządcza.
Majątek Przenoszony w ramach Podziału będzie obejmował cały majątek związany z produkcją
i dystrybucją folii miękkich PVC, granulatów PVC, folii termokurczliwej PVC, czyli działalności w
ramach Dywizji Folii i Granulatów zlokalizowanych w Oddziale w Wąbrzeźnie oraz biznesy
zlokalizowane w Oddziale w Oławie (dystrybucja materiałów powlekanych i folii BOPP), ale
niezwiązane z główną działalnością biznesową w Oławie w ramach Dywizji Opakowań
Przemysłowych, tj. produkcją i dystrybucją folii stretch i taśm PET.
Ideą Podziału jest umożliwienie kontynuacji prowadzenia przez Spółki działalności
w dotychczasowym kształcie, zarówno w zakresie działalności pozostającej w Spółce Dzielonej,
jak i działalności wydzielanych do Spółki Przejmującej, m.in. ze względu na sukcesję
uniwersalną, która ma szczególne znaczenie w odniesieniu do posiadanych przez Spółkę
Dzieloną umów z kontrahentami, decyzji administracyjnych, umów z dostawcami mediów , itp.
W wyniku Podziału zarówno linie biznesowe opisane powyżej, przeniesione do Spółki
Przejmującej, jak i linie biznesowe pozostawione w Spółce Dzielonej, stanowią i stanowić będą
zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.
Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Dzielonej oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
Podział nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH, tj. w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej:
„Dzień Wydzielenia”).

1.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
Spółkami uczestniczącymi w Podziale są:
(a)

spółka akcyjna działająca pod firmą Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie – jako
Spółka Dzielona, której kapitał zakładowy wynoszący 10.623.694,80 złotych i
dzieli się na 17.706.158 (słownie: siedemnaście milionów siedemset sześć
tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie:
sześćdziesiąt groszy) każda, które przysługują:
I.

Finergis Investments Limited spółce prawa cypryjskiego z siedzibą w
Nikozji, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites,
P.C. 1082 Nikozja, Cypr („FIL”), posiadającej 15.207.718 akcji o
wartości nominalnej 0,60 zł o łącznej wartości 9.124.630,80 zł, oraz
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II.

(b)

Aurum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04993 Warszawa („Aurum Polska”), posiadającej 2.498.440 akcji o
wartości nominalnej 0,60 zł i wartości łącznej 1.499.064,00 zł;

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Ergis-Vinyl
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako
Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy wynoszący 5.000,00 zł
przysługuje:
I.

Finergis Investments Limited posiadającej 86 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł o łącznej wartości 4.300,00 zł, oraz

II.

Aurum Polska sp. z o.o. posiadającej 14 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł o łącznej wartości 700,00 zł

2.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

2.1

Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej
na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH.

2.2

Podział Spółki Dzielonej nastąpi z wykorzystaniem kapitałów własnych tej spółki innych
niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

2.3

W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, wynoszący na dzień
sporządzenia Planu Podziału 5.000,00 zł, zostanie podwyższony o kwotę 9.995.000,00 zł,
to jest do kwoty 10.000.000,00 zł, poprzez utworzenie 199.900,00 nowych udziałów
o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

2.4

W ramach ustalenia stosunku wymiany udziałów, o którym mowa w art. 534 par. 1 pkt
2) KSH, ustala się, że nowo utworzone udziały zostaną objęte w następujący sposób:
(a)

Aurum Polska sp. z o.o. obejmie 28.206 udziałów o wartości nominalnej 50,00
zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.410.300,00 zł,

(b)

Finergis Investments Limited obejmie 171.694 udziałów o wartości nominalnej
50,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8.584.700 zł.

2.5

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 KSH.

3.

ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

3.1

W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący na
dzień sporządzenia Planu Podziału 5.000,00 zł, dzielący się na 100 udziałów o wartości
nominalnej 50,00 zł każdy, zostanie podwyższony o kwotę 9.995.000 zł, to jest do kwoty
10.000.000,00 zł, poprzez utworzenie 199.900 nowych udziałów o wartości nominalnej
50,00 zł każdy, przy czym nadwyżka wartości przenoszonej na Spółkę Przejmującą części
majątku Spółki Dzielonej nad wartością nominalną obejmowanych udziałów zostanie
przelana do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej (agio). W dniu podjęcia uchwały o
Podziale nowo utworzone udziały zostaną objęte w następujący sposób:
(a)

Aurum Polska sp. z o.o. obejmie 28.206 udziałów o wartości nominalnej 50,00
zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.410.300,00 zł,
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(b)

Finergis Investments Limited obejmie 171.694 udziałów o wartości nominalnej
50,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8.584.700 zł.

3.2

Wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej będzie odpowiadała
wartości Majątku Przenoszonego.

3.3

W pozostałym zakresie w wyniku Podziału zostanie obniżony:
(a)

Kapitał rezerwowy (kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej)
Spółki Dzielonej w całości, tj. o kwotę 38.039.774,00 zł;

(b)

Kapitał rezerwowy (zyski zatrzymane) Spółki Dzielonej z kwoty 71.150.062,82
do kwoty 41.093.181,60 zł, tj. o kwotę 30.056 881,22 zł.

3.4

Wartość kwoty obniżenia kapitału własnego Spółki Dzielonej będzie odpowiadała
wartości Majątku Przenoszonego.

4.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY
DO UCZESTNICTWA W JEJ ZYSKU

W

SPÓŁCE

PRZEJMUJĄCEJ

UPRAWNIAJĄ

Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną ustanowione w ramach podwyższenia
kapitału, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, będą uprawniały do uczestnictwa
w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.
5.

PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ
W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa
w art. 534 §1 pkt 5 KSH akcjonariuszom Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

6.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI
DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W PODZIALE
Nie przewiduje się przydzielenia członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki
Przejmującej szczególnych korzyści. Poza Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą nie
przewiduje się innych podmiotów uczestniczących w Podziale.

7.

OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

7.1

W wyniku Podziału linie biznesowe opisane we wstępie do Planu Podziału, tj. produkcja i
dystrybucja folii miękkich PVC, granulatów PVC i folii termokurczliwej PVC oraz
konfekcjonowanie i dystrybucja folii BOPP, a także dystrybucja materiałów powlekanych
oraz związane z nimi składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub
ulgi przypadające Spółce Dzielonej, zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej, z
zastrzeżeniem postanowień wyszczególnionych poniżej w punktach 7.1.1. – 7.1.6.:
7.1.1

do Spółki Przejmującej zostają z Dniem Wydzielenia przypisane wskazane w
Planie Podziału aktywa i pasywa Spółki Dzielonej. Jeżeli jakiekolwiek składniki
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majątku Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród
składników majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się, że zostały one
przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają one w związku ze
składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Przejmującej z racji
przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystywania tych
składników majątku w Spółce Dzielonej w działalności danej linii biznesowej,
którą po Podziale prowadzić będzie Spółka Przejmująca, oraz są gospodarczo
związane i wykorzystywane w zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, przypisanej w Podziale do Spółki Przejmującej – w takiej sytuacji
przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej;
7.1.2

jeżeli w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione składniki majątku Spółki
Dzielonej, które, zważywszy na ich gospodarcze i praktyczne przeznaczenie lub
wykorzystywanie, nie są związane wyłącznie z jedną branżą Spółki Dzielonej,
bądź też są wykorzystywane we wszystkich zorganizowanych częściach
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tak że nie można w sposób jednoznaczny
określić związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku przechodzą z Dniem
Wydzielenia do majątku Spółki Przejmującej;

7.1.3

w przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia
Wydzielenia, roszczeń lub zobowiązań Spółki Dzielonej, w tym postępowań
sądowych lub administracyjnych, których stroną jest Spółka Dzielona, bądź też
roszczeń lub zobowiązań będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych
prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce
Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki, z
której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału
składników majątku jest związane dochodzone roszczenie lub postępowanie.
Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, każda ze Spółek staje się z
Dniem Wydzielenia stroną roszczeń lub zobowiązań związanych ze składnikami
jej majątku przypisanymi w Planie Podziału;

7.1.4

w przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia
Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki
Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do
składników majątku tej spółki, z której działalnością, ze względu na rodzaj
przypisanych jej w planie Podziału składników majątku związane jest nabyte
prawo, rzecz, ciężar lub zobowiązanie. Na zasadach określonych w zdaniu
poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze Spółek
stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami
jej majątku przypisanymi w Planie Podziału;

7.1.5

w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów
przypisanych w Planie Podziału do majątku którejkolwiek ze Spółek, surogaty
otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub
odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie tej Spółce, do
której zgodnie z Planem Podziału miały należeć przedmiotowe aktywa;
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7.1.6

7.2

w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka
Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w
tym okresie będą następowały zmiany w składzie strukturze aktywów i
pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe prawa,
zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku
realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału
którejkolwiek Spółce, staną się składnikami tej Spółki. Również jakiekolwiek
nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe niewynikające z lub
nieuzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań już przypisanych zgodnie z
Planem Podziału, którejkolwiek Spółce, staną się składnikami majątku tej
Spółki, z działalnością której są związane.

Podział składników majątku (pasywów i aktywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg
przypadających Spółce Przejmującej z uwzględnieniem powyższych zasad, jest
następujący:
Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa związane z działalnością opisaną we
wstępie do Planu Podziału. Poniżej wskazany jest szczegółowy wykaz aktywów i
pasywów działalności produkcji i dystrybucji: folii miękkich PVC, granulatów PVC, folii
termokurczliwej PVC, konfekcjonowania i dystrybucji folii BOPP oraz dystrybucji
materiałów powlekanych jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych ze
Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej:
7.2.1

środki trwałe obejmujące:
(a)

nieruchomości zabudowane i niezabudowane zlokalizowane w
Wąbrzeźnie oraz w Wałyczu, związane z działalnością prowadzoną w
Oddziale w Wąbrzeźnie i przenoszoną do Spółki Przejmującej;

(b)

urządzenia techniczne, maszyny, sprzęt IT, środki transportu
przypisane do i wykorzystywane w działalności przenoszonej do
Spółki Przejmującej;

(c)

inne środki trwałe przypisane do i wykorzystywane w działalności
przenoszonej do Spółki Przejmującej;

7.2.2

udziały w kapitale zakładowym spółek: Flexergis Sp. z o.o., MKF-Ergis Sp. z o.o.,
Ergis-Recycling Sp. z o.o., Ergis-Management Sp. z o.o., Circular Packaging
Design Sp. z o.o., Transgis Sp. z o.o., Trend Tapety Sp. z o.o., Tromar Sp. z o.o.;

7.2.3

środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe związane z działalnością
przenoszoną do Spółki Przejmującej;

7.2.4

wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie, prawa do
domen internetowych) wykorzystywane w działalności przenoszonej do Spółki
Przejmującej;

7.2.5

pożyczki udzielone przez Spółkę Dzieloną spółkom zależnym;

7.2.6

długoterminowe aktywa finansowe;
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7.2.7

aktywa obrotowe, w tym zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe,
przypisane do Spółki Przejmującej;

7.2.8

środki pieniężne do finansowania bieżącej działalności;

7.2.9

prawa i obowiązki z umów z kontrahentami związanych z działalnością
przenoszoną do Spółki Przejmującej tj. w szczególności:

7.2.10

(a)

umowy z dostawcami surowców i usług,

(b)

umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, energia cieplna,
woda, odprowadzanie ścieków) do nieruchomości przenoszonych do
Spółki Przejmującej,

(c)

umowy leasingowe dotyczące środków trwałych w leasingu;

wierzytelności i zobowiązania handlowe powiązane z umowami związanymi
z działalnością przenoszoną do Spółki Przejmującej w szczególności:
(a)

wierzytelności i zobowiązania handlowe wynikające z umów
z kontrahentami usług świadczonych w zakresie produkcji i sprzedaży
folii miękkich PVC, granulatów PVC, folii termokurczliwych i folii BOPP
w tym umów przedwstępnych,

(b)

wierzytelności i zobowiązania handlowe związane z dostawą mediów
do nieruchomości przenoszonych do Spółki Przejmującej (energia
elektryczna, energia cieplna, woda, odprowadzanie ścieków),

(c)

wierzytelności i zobowiązania handlowe związane z umowami
podwykonawczymi,

(d)

wierzytelności i zobowiązania handlowe z tytułu nabywania towarów
i usług wykorzystywanych w działalności przenoszonej do Spółki
Przejmującej,

(e)

wierzytelności i zobowiązania handlowe z tytułu leasingu środków
trwałych (o ile leasingodawcy wyrażą zgodę na ich przejście w ramach
Podziału);

7.2.11

zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych dla wykonywania
działalności przenoszonej do spółki przejmującej oraz pozostałe zobowiązania
związane ze stosunkami pracy przejętych pracowników;

7.2.12

prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń i zezwoleń (decyzji
administracyjnych) związanych z działalnością przenoszoną do Spółki
Przejmującej (o ile ich przejście w ramach Podziału jest dopuszczalne na
gruncie obowiązujących przepisów);

7.2.13

wszelkie inne niewymienione wyżej materialne i niematerialne aktywa, prawa
i obowiązki, wierzytelności, zobowiązania i inne składniki majątkowe związane
z działalnością przenoszoną do Spółki Przejmującej na moment Podziału.
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Składniki te w wyniku Podziału przeniesione zostaną na Spółkę Przejmującą. W ramach
Podziału Spółka Przejmująca przejmie także pracowników, których stanowiska pracy
związane są z działalnością przenoszoną do spółki Przejmującej, oraz działalnością
pomocniczą wykonywana przez tych pracowników w związku z prowadzoną
działalnością przenoszoną do spółki przejmującej w trybie art. 231 Kodeksu pracy.
8.

DZIEŃ PODZIAŁU
W ocenie Zarządu każdej ze Spółek biorących udział w podziale, optymalnym dniem
podziału, w rozumieniu KSH, będzie 31 grudnia 2021 roku.

9.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DZIELONEJ
W procesie Podziału nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Dzielonej.

10.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W procesie Podziału Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w sposób wskazany
w Załączniku nr 3 do Planu Podziału.

11.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU
Załączniki do Planu Podziału stanowią (część informacji stanowi prawnie chronioną
tajemnicę przedsiębiorstwa Spółek: Dzielonej i Przejmującej):

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału;
Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie
Podziału;
Załącznik nr 3 – Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31.08.2021 r.;
Załącznik nr 5 – Lista pożyczek, zobowiązań wekslowych oraz innych zobowiązań i subwencji
Ergis S.A. wydzielanych do Ergis Vinyl sp. z o.o.;
Załącznik nr 6 – Lista środków trwałych związanych z działalnością przenoszoną do spółki
Przejmującej;
Załącznik nr 7 – Lista aktywów obrotowych związanych z działalnością przenoszoną do spółki
Przejmującej;
Załącznik nr 8 – Lista umów związanych z działalnością przenoszoną do spółki Przejmującej;
Załącznik nr 9 – Lista umów najmu i dzierżawy;
Załącznik nr 10 – Lista pracowników wykonujących pracę związanej z działalnością przenoszoną
do spółki Przejmującej;
Załącznik nr 11 – Lista decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg pozostających
w związku z działalnością przenoszoną do spółki Przejmującej;
Załącznik nr 12 – Wykaz materiałów niskocennych i innych środków trwałych spółki Ergis S.A.
wydzielanych do Ergis-Vinyl sp. z o.o.;
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Załącznik nr 14 – Oświadczenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej i wspólników Spółki
Przejmowanej.

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku
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