
Lubiczyn, dnia 29 listopach 2012 t.

- Sprilkipodji!'!l!a:

Pr:-(ed.ri{!biol:rtllJoProdl/k~ji RO/Jl~'i ••/clRlvrL1EOL ,.

.pólka :;: o,gnmit:zol1a Odpolvied:;fa/l1ofcia

:~ .ried:(jba 11)Lllbit:'(y/zie -

sporzadzony w dniu 29 listopada 2012 r' przez SpÓlke pod finna: Przedsiebiorstwo Produkcji
Rolnej "ARLvlAROL" spÓlka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lubiczynie numer
1, kod: 74-120 \\!iduchowa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin - Centrum. \V Szczecnie, XIII \vydzial Gospodarczy Krajo\vego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 000016673ó, posiadajaca numery: NIP: 8580008754, REGON:
810428060.

§ 1.

Typ, firma i Jied:;:fba Sprf/ki d:;:ie/rille;'i Sprf/ki l1OJl'O'{fzwia:;:t7lzej

1. Podzial Spólki pod firma: Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej "AR.J.\L\.ROL" spólka z

ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lubiczynie (zwanej w dalszej czesci Planu

podzialu SjJó/ka) nastapi w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 \vrzesnia 2000 r. kodeks

spólek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 95, poz. 1037, ze zm.), tj. przez przemesleme

zorganizowanej czesci majatku Spólki na SpÓlke nowo zawiazana pod firma:

"ARJ\iAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE

ograniczona odpu\viedziahlOscia z siedziba w Lubiczynie
CZARL"JÓ\xTIZO" spólka z

w zanuan za udzialy w SpÓlce nowo za\viazanej - zgodnie z postanowlelllaml 11l1UeJszego
planu.

') Podzial przez '\vydzie1cnic Spólki pod firma: Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej

"ARlvIAROL" spÓlka z ograniczona odpowiedzialnoscia odbedzie sie bez obnizenia jej
kapitalu zakladowego.

§ 2.

S!(!J!f1lek lJ!YJJJim~y/td:T!~t!óUJSpiJ/ki d;T!doll~j na 1Ir/;;ja(JISpójki nO/Jlo zt7lJlia{mz~i

\YJ 7.amian za wniesienic przez Spólke pod firma: Przcdsiebiorstwo Produkcji Rolncj

"AR..i\/L'\.ROL" spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa

opisanej w zahcznil·m nr 5 ".spiJ ak!yuJrJJli i patJl}lJ()UI l1'eb()d:\.a~ydJ J1} .rk/dd :~Oll{mzi:~ou/(me/ e{{!,{ti

pr{edJicbi01:rtu/tl,AR2vLLJROL GOJPODARSTJT?'O BOLKOIf:7[CE-CZ4Rl'\!ÓIf:?KO" o wartosci

realnej (zbycia) 1.950.700,00 PLN (jeden nUlion dziewiecset piecdziesiat tysiecy siedemset 00/100

zlotych) udzialowcy Spólki otrzymaja w nowo zawiazanej SpÓlce nastepujaca ilosc udzialów:

Pklll pod;jalzt Spólki j'Odfil7l/a: Pr:;:eJricbioi:iilI'OProdztk~Ji Rolt!ej "ARZVIAROL" .rp. :\. 0.0.
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1. Artur j\Iariu:-;z U sZY{l~;ki:

a) 27 (dwadziescia siedem) udzialÓw o \vartosu nominalncj 500,00 PLN (piecset 00/100

zlotych) kazdy, tj. o lacznej \vysokosci 13.500,00 PLN (trzynascie rysiecy piecser 00/100
zlotych) may.

b) wspÓlwlasnosc "lllamlwwa w wysokosci 1/4 (jedna czwarta) \v 25 (dwadziescia pi\.c)

udzialach o wartosci nominalnej 5UU,00 PLN (piecser 00/100 zlotych) kazdy, tj. o lacznej

wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),

') Stanislaw Kurcz - 20 (dwadziescia) udzialÓw o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset

00/100 zlotych) kazdy, tj. o lacznej wysokosci 10.000,00 PLN (dziesiec tysiecy 00/100
7:lotych),

3. Robert Uszyrlski - wspÓlwlasnosc ulamkowa w ~wysokoscil/4 (jedna czwarta) \v 25

(dwadziescia piec) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

ka7:dy, tj. o lacznej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),

4. Stanislawa UszYl1ska - wspÓlwlasnosc ulamkowa w wysokosci 1/4 (jedna czwarta) w 25

(dwadziescia piec) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/ lOG zlotych)

ka7:dy, tj. o laC7.nej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),

5. Jolanta TOl1Kzyk - wspÓlwlasnosc ulamkowa \v wysokosci :/4 (jedna czwarta) w 25

(dwadziescia piec) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 7:lotych),

6. Halina Szurnska - wspólwlasnosc ulatnkowa w wysokosci Yz (jedna druga) w 28 (dwadziescia

osiem) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych) kazdy, tj. o

lac 7:l1 ej \.vysokosci 14.000,00 PLN (c7:ternascie tysiecy 00/100 zlotych),

7. Norbert SZUlnski - wspÓlwlasnosc ulamkowa w wysokosci Yz (jedna druga) w 28 (dwadziescia

osiem) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych) kazdy, tj. o

lacznej wysokosci 14.000,00 PLN (czternascie tysiecy 00/100 7:lotych).

skladajace sie na kapital zakladowy Spólki nowo zawiazanej \v kwocie ogÓlnej 50.000,00 PLN
U')iecdziesiat tysiecy 00/100 zlotych).

Kapital zakladowy SpÓlki nowo zawiazanej zostanie sfinansowany z aktywów \vynl1enionych w

zaLlczniku nr 5 "SpiJ tlktJllpów iptl0:JlI]/()W JJldlOdZacycb II' Jk/tu! :"(orgtllli:\!)IJltlllej cY~fi'cipr:~ed!'icbiolJtula

,ARMAROL GOSPODARJTIFO BOLKOlf7IC.13-CL<llu\TÓ!f/KO" w pozycji nr 1. PozostaIa

czesc wartosci realnej (zbycia) wyzej wskazanej zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, tj.

1.900.700,00 PLN (jeden milion dziewiecset tysiecy siedemset 00/100 zlotych), na ktÓra skladaja

sie: pozycje nr 2 i 3 opisane w zalaczniku nr 5 "SpiJ tlktV1J)óu/ i pa~JlJJ)óJ1Ju/cbodZa~'Ycb UJ Jklad

:~Ol:gallizolJJ(lIl~i c;~e,((i przedriebion'tJ}/(/"AW\·lAROL GOSPODARS:ITI70 BOLKOIFlc.b

CZ/1RL\TÓ IFKO" - zostanie pnelana zgodnie z art. 154 § 3 kodeksu spÓlek handlowych do
kapitalu zapasowego.

§ 3.
Z1lJ'({(fy dotyczacepr:CV{!hmia If(lzia/6u} Ul Spóke 11OJl/OZaJlJiazamj

Udzialy, o ktÓqch mowa w ,§ 2, zostana przyznane udzialowcom Spólki Dzielonej na zasadach

okreslonych w§ 2, wedlug stanu na dzieli wydzielenia Spólki nowo zawiazanej, tj., z dniem

wpisania Spójki 110WO /:awiazanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego.
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§ 4.
D::;:fnl, od ktrin(go Itd::ja{v, o kM~ych IIZOJJlaJI/ §2,

IIpmulJZit!ja do Itc::;fJ!tlidu'a Ul :;YJkll SjNi/ld JWU/O::::.aJj/ia::\ml~,/

Udzialy, o ktÓrych mO\va w § 2, beda llCzestniczyc: w dywidendzie SpÓlki nowo zawiazanej od
dnia wpisania Spólki nowo zawiazanej do rejestru przedsiebiorców KIajO\Vego Rejestru
Sadowego.

§ 5.
Pf'clJJlilprZV::;Pillle przez Spd/kC JJOJJlOzallliaZt7JJa,

JI/.rpd!/Jikol!J i OJo!JO!l!JzcZt;gd!/Jic!tprclJJJ!li01!)'l11lJl 5pd/(c d:::.:jd()ll~i

Umowa Spólki pod fIrma: Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej "AH.1VIAROL" spÓlka z

ograniczona odpowiedzialnoscia nie przewiduje przyznania szczegÓlnych upraw111en ani

\vspÓhlikorn ani innym osobom, nie przewiduje sie zatem. przyznania szczegÓhlych praw w
Spólce nowo zawiazanej.

§ 6.
SZCZt;gó//Jckoo;yki d/il cZ/O/JkÓ11'organól1/ Spójek, il !ak::;..eillJ!}'c/J OJób

!/cZCJ!niczaCYI})11Jpod::(jale

Nie przewiduje sie przyznania szczegóhlych korzysci dla czlonków organÓw SpÓlek: dzielonej i

nowo utworzonej ani innych osób uczestniczacych w podziale.

§ 7.
OpiJ iPod::;ja/ Jk/adnikduJ IJkll~ltk!! (pa.f)'II/duJi ak(vuJ(!JJl)

oraz ZC:::.:!J!u!nz,kO!h'C~Ji'llI/; !/Igpr:::;ypadajacvd! Spdlcc IlOl1JUzau/iaza/J~,/

Nowo zawiazana SpÓlka otrzyma pasywa i aktywa SpÓlki pod Buna: Przedsiebiorstwo Produkcji

Rolnej "ARMAROL" spÓlka z ograniczona odpowiedzialnoscia w postaci zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa pod naz\va ,,.cLJRjHAROL GOSPODARSTTrO BOLKOrnc"l::';

CZARJ.\]ÓTF1<O" - zgodnie z zalacznikiem nr 5 "SpiJ akCYl1/Ó11Ji pil~tJJldJI/ JJ/d}odZa~td) 11/ Jk/ad

ZWg(lllizolllclll~j (Z(JC! przedrit'biot:rfuJc7 ""JR/\{4ROL GOSPOD/-LR5TH70 BOLKOIV;ICB

CZ"4RJ.\TÓn/KO". Na SpÓlke nowo 7awia7ana nie przejda zadne zezwolenia, koncesje lub ulgi.

§ 8.
Pod:;ja/ mied:;)! lJJJpd/f/ików .SpIJ/ki d:;je!liJlej Itd:;ialów

.'I/Hi/ki 1(()JJ/O:"(aJJ/ia:;f!l!I;jO!ilZ :"(aJadypot!:;ja!J/

Przyznanie udzialów w Spólce nowo 7awiazanej, udzialowcom Spólki dzielonej nastapi w ilosci

proporcjonalnej do udzialów posiadanych przez nich w Spólce dzielonej.

§ 9.
k[efoda llil!?Viia i u:Vi'Clla

1, Spólki uczestniczace w podziale zgodnie z art. 44a i 44b ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o

rachunkowosci (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze Z111.) dokonuja podziab majatku

metoda nabycia, która podlega na sumowaniu poszc7egó1nych pozycji bilansowych spólck

P/a/! pod;;jC//u Spójki podj!J7/!a: PrzetiricbiunilPo Prodlfk~ii Ro//!qj.ARNIAROL" .rp. Z 0.0.
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przejtnujacych wedlug ich wartosci ksiegowej z odpowiedninu pozycja1Tl1 \\')Tlzidonych

skladników tnajatku ze Spólki wedlug ich wartosci godziwej ustalonej na dzidl podzialu.

2. \Vycena zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa pod naz\Cva ".4JZ}\L4ROL

GOSPODAR5TLFO BOLKOrVICE - CZ"llW()lrj'XO" nastapila wedJug godziwej wyceny

umowy dzierzawy z dnia 26 lipca 1993 r., której StrollallJi sa Agencja Nieruchomosci Rolnych

Oddzial Terenow; w Szczecinie i Spójka, zmienionej dzie\viecioma kolejnymi aneksami przy

uwzglednieniu zdyskontowanych przychodów przyszlych okresów z zastosowaniem stopy

dyskonta równej tynkowenm oprocentowaniu kapitalu oraz godzi\vej \vy'Ceny pozostalych
skladników majatku

§ 10.
Pm(Ou'lli~')!

Przejecie pracO\vników Spólki dzielonej przez Spólke nowo zawiazana nastapi \v trybie art. 231

kodeksu pracy - zgodnie z zabcznikiem numer 7.

§ 11.

qg/oJ:zcllic p/mm podzia/lf

Na podstawie art. 535 § 3 kodeksu spólek handlowych, plan podzialu zostanie ogloszony w dniu

30 listopada 2012 r. poprzez jego bezpJatne udostepnienie do wiadomosci publicznej na stronic

internetowej: \v\vw.armarol.pl i b~dzie udostepniony nieprzelwanie przez 6 (szesc) tygodni az do

dnia rozpoczecia zgromadzenia wspÓhukÓw, na ktÓrym ma zostac powzieta uchwala o podziale
Spólki.

§ 12.
Opil/ia bieg/l;go, il!/Ó!7Jla~je o J/al/ie kJiego2J!)IlJlSpójki D:\fe/ol/~i i .rpf'{IJPo{dcmic Zm~0ldlf

Na podstawie art. 5381 § 2 kodeksu spÓlek handlowych 1ue jest \vl'magane sporzadze1ue:

1. oswiadczelua zawierajacego informacj~ o statue ksiegowym Spólki sporzadzonego dla celÓw

podzialu na okreslony dzien w lluesiacu poprzedzajacym zlozenie wniosku o ogloszenie planu

podzialu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym ukladziejak ostatni bilans
roczny (att. 534§ 2 pkt. 4 k.s.h.),

2. pisemnego spra\vozdania Zarzadu SpÓlki dzielonej i Spólki nowo zawiazanej, uzasadniajacego

podzial Spólki, jego podstawy ekonomiczne i prawne, w tym stosunku wymiany udzialów
oraz kryteriów podzialu (art. 5% § l k.s.h.),

oraz nie jest wytnagane badanie planu podzialu przez bieglego i jego opinia, poniewaz podzial

nastepuje przez zawiazanie nowej Spólki, a niniejszy plan podzialu przewiduje, ze wspólnicy

Spólki zachowuja udzial posiadany w kapitale zakladO\\l'm Spólki dzielonej w kapitale
zaklado\vym Spólki nowo zawiazanej.

Pkm pod:;j,lIl1Spójki podfilma: Pr;ydriebion'tll'oProdukcji Rolllej.,ARAL4ROL ".lp. ;;~0.0 .
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Zabczniki do niniejszego planu podzialu, stanowia zgodnie z norma art. 534 § 2 k.s.h.:

1. projekt uchwaly o podziale SpÓlki Dzielonej i SpÓlki nowo za'.viazanej,

") projekt unlOwy Spólki "ARlvIAROL GOSPODARTSWO BOLKOWICE

CZARNÓWKO" spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia,

3. wartosci majatku Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej "ARiYL'iROL" SpÓlka z 0.0. na dzieli 31

pazdziernika 2012 1:.,

4. oswiadczenie zgodnc z norma art. 534 § 2 pkt. 4 i § 3 k.s.h.,

oraz dodatkowo zalaczniki nie wskazane w ustawie kodeks spÓlek handlO\vych:

5. Spis aktywÓw i pasywów wchodzacych w sklad zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa
"ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZJ\RNÓWKO"

6. os\viadczenie Zarzadu z dnia 29 listopada 2012 r.,

7. Lista pracownikÓw SpÓlki dzielonej przejmowanych przez SpÓlke nowo zawiazana.

Przed§ieb!orstwo ProdukcJI RolneJ

"ARMAltOL" Spólka z 0.0.
Lublc:zyn 113, 14-120 Wlduc:howa
tel.lfax 091-418-72-20, NIP 858-D00-87-54

WICEPR~ZJ6 ZARZADU~V\...~
Stanislaw Kurcz
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