
  

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Anhang Nr 1 zum Verschmeltzungsplan 

  

Uchwała nr ___ Beschluss Nr. ___ 

  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników 

Spółki Gustav Wolf Shared Services 

sp. z o.o. 

der außerordentlichen 

Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft Gustav Wolf Shared 

Services sp. z o.o. 

  

z dnia __.__.2022 roku vom __.__.2022 

  

w sprawie połączenia Spółek: Gustav 

Wolf Shared Services sp. z o.o. 

(Spółka przejmowana) i Gustav Wolf 

Polska sp. z o.o. (Spółka 

przejmująca) 

bezüglich der Verschmelzung der 

Gesellschaften: Gustav Wolf Shared 

Services sp. z o.o. (übernommene 

Gesellschaft) und Gustav Wolf 

Polska sp. z o.o. (übernehmende 

Gesellschaft) 

  

§ 1 § 1 

  

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek 

Gustav Wolf Polska sp. z o.o. z 

siedzibą w Zimnej Wódce oraz Gustav 

Wolf Shared Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Zimnej Wódce uchwał o 

połączeniu oraz uzgodnienia planu 

połączenia w dniu 17.02.2022 r., a 

także dwukrotnego zawiadomienia 

wspólników o zamiarze połączenia w 

sposób przewidziany dla zwoływania 

zgromadzenia wspólników spółki 

przejmowanej oraz spółki 

przejmującej, Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki 

Gustav Wolf Shared Services sp. z 

o.o., działając na podstawie art. 506 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych 

podejmuje uchwałę o połączeniu 

spółek i postanawia, że na podstawie 

art. 492 § 1 pkt 1, art. 516 § 5 i § 

6 Kodeksu spółek handlowych dokonane 

zostanie połączenie Spółki Gustav 

Wolf Shared Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Zimnej Wódce jako Spółki 

przejmowanej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000771377 

ze spółką Gustav Wolf Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Zimnej Wódce, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Infolge der Beschlüsse der 

Geschäftsführungen der 

Gesellschaften Gustav Wolf Polska 

sp. z o.o. mit dem Sitz in Zimna 

Wódka und Gustav Wolf Shared Services 

sp. z o.o. mit dem Sitz in Zimna 

Wódka über die Verschmelzung und der 

Vereinbarung des Verschmelzungsplans 

am 17.02.2022, sowie auch der 

zweimaligen Benachrichtigung der 

Gesellschafter über die Absicht der 

Verschmelzung, nach den Grundsätzen 

die für die Einberufung der 

Gesellschafterversammlungen der 

übernommenen Gesellschaft und der 

übernehmende Gesellschaft vorgesehen 

sind, fasst die außerordentliche 

Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft Gustav Wolf Shared 

Services sp. z o.o., handelnd nach 

Art. 506 § 1 HGGB-PL,  den Beschluss 

über die Verschmelzung der 

Gesellschaften und beschließt, dass 

nach Art. 492 § 1 Pkt. 1, Art. 516 § 

5 i § 6 HGGB-PL,  die Verschmelzung 

der Gesellschaft Gustav Wolf Shared 

Services sp. z o.o. mit Sitz in Zimna 

Wódka als die übernommene 

Gesellschaft, eingetragen im 

polnischen Unternehmensregister 

durch das Amtsgericht in Opole, VIII. 

Wirtschaftsabteilung des 



Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS 0000663747 – jako 

Spółką przejmującą, na warunkach 

określonych w planie połączenia, 

który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu 

spółek handlowych został 

udostępniony na stronach 

internetowych www łączących się 

Spółek pod adresem 

______________________ oraz 

______________________. 

Landesgerichtsregisters unter der 

KRS-Nr. 0000771377 mit der 

Gesellschaft Gustav Wolf Polska sp. 

z o.o. mit Sitz in Zimna Wódka, 

eingetragen im polnischen 

Unternehmensregister durch das 

Amtsgericht in Opole, VIII. 

Wirtschaftsabteilung des 

Landesgerichtsregisters unter der 

KRS-Nr. 0000663747 – als der 

übernehmenden Gesellschaft, nach den 

Bedingungen bezeichnet im 

Verschmelzungsplan, dass nach Art. 

500 § 21 HGGB-PL, auf den 

Internetseiten www der zu 

verschmelzenden Gesellschaften unter 

der Adressen ______________________ 

und ______________________, 

veröffentlicht wurde, durchgeführt 

wird. 

  

Wyraża się zgodę na plan połączenia 

ze spółką Gustav Wolf Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Zimnej Wódce 

uzgodniony w dniu 17.02.2022 roku, 

który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu 

spółek handlowych został 

udostępniony na stronach www 

łączących się Spółek pod adresem 

______________________ oraz 

______________________ o treści 

następującej: 

Es wird eine Zustimmung für den 

Verschmelzungsplan mit der 

Gesellschaft Gustav Wolf Polska sp. 

z o.o. mit dem Sitz in Zimna Wódka, 

dass am 17.02.2022 vereinbart wurde, 

welcher nach Art. 500 § 21 HGGB-PL, 

auf den Internetseiten www der zu 

verschmelzenden Gesellschaften unter 

der Adressen ______________________ 

und ______________________ mit 

folgendem Inhalt veröffentlicht 

wurde, erteilt: 

  

 

 


