
 

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

uzgodniony w dniu 05 marca 2021 r w Katowicach pomiędzy: 

 

Spółką pod firmą REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach, ul. MAGAZYNOWA, nr 21, lok. 

---, miejsc. KATOWICE, kod 40-424, poczta KATOWICE, kraj POLSKA, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W 

KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SADOWEGO, pod numerem KRS 0000795275, jako spółka przejmująca (zwana dalej 

REZONANS POLSKA sp. z o.o.), reprezentowana przez VLADIMIR KOZLOV - 

pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ALLA 

TIMANOVA- PREZESA ZARZADU 

 

Oraz 

 

Spółką pod firmą REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach, ul. 

MAGAZYNOWA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-424, poczta 

KATOWICE, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SAD 

REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem KRS 

0000807254, jako spółka przejmowana (zwana dalej Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k.), 

reprezentowana przez ALLA TIMANOVA- PREZES ZARZĄDU. 

 

 §1. PREAMBULA 

1.1 Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 491, 

499 oraz 518 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) w 

związku z planowanym połączeniem spółek REZONANS POLSKA sp. z o.o. oraz 

Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. (łącznie zwane „Spółkami”) 



 

 

1.2 W celu uproszczenia zarządzania zarazem REZONANS POLSKA sp. z o.o. jak i Rezonans 

Polska sp. z o.o. sp.k., a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu 

Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, REZONANS POLSKA sp. z o.o. jak i Rezonans 

Polska sp. z o.o. sp.k. zamierzają połączyć się w trybie art 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez 

przejcie całego majątku Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. jako spółki przejmowanej przez 

REZONANS POLSKA sp. z o.o. jako spółkę przejmująca („Połączenie”). 

1.3 Wspólnicy obu łączących się spółek zgodnie z brzmieniem art. 503.1 § 1 KSH, wyrazili w 

dniu 05 marca 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o 

którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 

KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii. 

1.4 Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek i podjętymi w dniu 

05 marca 2021 roku. 

 

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY 

PLANPOŁĄCZENIA: 

 

§2. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 

 

2.1.  REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

2.2.  REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 

 

§3. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 

 

3.1.  REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

3.2.  REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 

 

§4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 



 

 

 

4.1.  Spółka przejmująca: ul. MAGAZYNOWA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 

40-424, poczta KATOWICE, kraj POLSKA. 

 

4.2.  Spółka przejmowana: ul. MAGAZYNOWA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-

424, poczta KATOWICE, kraj POLSKA. 

 

§5. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

 

5.1.  REZONANS POLSKA sp. z o.o. jako spółka przejmująca w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH 

przejmie cały majątek Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. jako spółki przejmowanej.  

5.2.  Na skutek Połączenia REZONANS POLSKA sp. z o.o. jako spółka przejmująca, wstąpi we 

wszelkie prawa i obowiązki Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. jako spółki przejmowanej, a 

Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

5.3.   W związku z faktem, że spółka przejmująca - REZONANS POLSKA sp. z o.o. jest 

komadytariuszem w spółce przejmowanej - Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k., połączenie 

zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

Nadto, wspólnikom spółki przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale 

zakładowym spółki przejmującej. Nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla 

wspólników łączącej się spółki osobowej. 

5.4.  Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych REZONANS POLSKA sp. z o.o.- spółki 

przyjmującej, nastąpi przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 

44c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

§6. SKUTKI POŁĄCZENIA  

 



 

 

6.1.  W wyniku połączenia zgodnie z art.494 KSH spółka przejmująca - REZONANS POLSKA 

sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej 

- Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. 

6.1.  Na spółkę przejmującą - REZONANS POLSKA sp. z o.o., przejdą z dniem połączenia w 

szczególności zezwolenia, koncesje, ulgi, licencje, które zostały przyznane spółce - 

REZONANS POLSKA sp. z o.o. sp.k. 

 

§7. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA 

 

7.1.  Dnia 11 marca 2021 niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie 

udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki przejmującej pod 

linkiem:  https://rezonans.pro/novost-1. 

 

 oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej pod linkiem: 

https://rezonans.pro/informacja-dotyczaca-rezonans-polska-sp.-z-o.o.-sp.-kom. 

 

 

§8. ZAŁĄCZNIKI PLANU POŁĄCZENIA 

 

Zgodnie z art. 499 §2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią: 

 

1. Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej - 

REZONANS POLSKA sp. z o.o. o połączeniu z REZONANS POLSKA sp. z o.o. sp.k. 

jako spółka przejmowana (Załącznik Nr 1); 

2. Projekt uchwały Wspólników spółki przejmówanej - REZONANS POLSKA sp. z o.o. 

sp.k. o połączeniu z REZONANS POLSKA sp. z o.o.  jako spółka przejmująca (Załącznik 

Nr 2.); 

3. Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 05 

marca 2021 r. (Załącznik Nr 3); 



 

 

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej; 

sporządzone dla celów połączenia na dzień 05 marca 2021r. (Załącznik Nr 4); 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody wspólników spółki przejmującej (Załącznik Nr 5); 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody wspólników spółki przejmowanej (Załącznik Nr 6). 

 

 

 

 

Pełnomocnik prezezu zarządu     Prezez zarządu 

REZONANS POLSKA sp. z o.o.        Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k. 

Vadimir Kozlov       Alla Timanova  


