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Zarządy spółek Fabryka Drutu Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz Fabryka Drutu Gliwice
Sp. z o.o. zsiedzibąw Gliwicach, działając na podstawie art.498 i nast, ustawy zdnia 15 września
2000 r,

-Kodeks spółek harrdlowych (Dz. U. 2000

r. Nr 94, poz.1037,zpóźn. zm.) (dalej:

niniejszym uzgadniająplan połączenia tych spółek o następującej treści:

1.

ozNAczENIE spóŁEK BIoRĄcyCH UDZlAŁw poŁĄczENIU

-

Typ, FIRMA

I

,,KSH')

slEDzIBA

Procesowi połączeniapodlegająnastępujące spółki (zwane dalej łącznie:,,Spółkami"):
Spółka przejrnujaca:

z siedzibą w Gliwicach wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000509885, o kapitale zakładowym 100.000 ńoĘch, w całościopłaconym, w skład
Zaruądu której wchodząJanusz Wójcik - Prezes Zarządu oraz Tomasz Wójcik - Wiceprezes
Fabryka Drutu Gliwice Spółka Akcyjna

Zarządu,
oraZ

Spółka przejmowana:

Fabryka Drutu Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gliwicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarcry pod numerem
KRS 0000291500, o kapitale zakładowym 11,000.000 złotych, w całościopłaconym, w
sl<ład Zarządu której wchodzą Janusz

Wójcik - Prezes Zarządll oraz Tomasz Wójcik

-

Wiceprezes Zarządu.
Fabryka Drutu Gliwice S,A. zwanabędzie dalej,,Spółką Przejmującą".
Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. zwana będzie dalej ,rSpółką Przejmowaną",

2.

Sposón ŁĄczENIA

2.1. Podstawy

I

JEGo poDsTAwy pRAwNE

prawne i tryb połqczenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art.492 §1 pkt, 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie sięprzez przejęcie),
w zamian za akcje nowej emisji wyemitowane ptzez Spółkę Przejmującą (,,Akcje
Połączeniowe") wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąi w dniu wpisania
połączenia do rejestru przedsiębiorców włŃciwego dla Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

2.2.

UchwaĘ Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeniq Wspólników Spółki

przejmowanej

z

art. 506 §l KSH połączenie Spółek dokonane zostanie na podstawie uchwał
Wuln"go Zgromadzónia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zgodnie

Przej mowanej, obej muj ących:

(i)

zgodę na Plan Połączeniaoraz
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(ii)

zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, nlłiqzane z
Połączeniem.

Projekty uchwał, o których mowa powyzej stanowią Zńącmik
Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia.

2.3. Po dwy ższenie

kapitału zakładowego Sp

Nr l, Załącmik Nr 2

oraz

ółk i Przej muj ącej

W związku zPołączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z
kwoty l00.000 zł (słownie: sto tysięcy ilotych) do kwoty 34.596.000 zł (słownie: trzydzieści
c^ery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześó tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.496.000
(trrydzieści cźery miliony cńerysta dziewięódziesiąt sześćtysięcy złoĘch), a podwyzszenie
nastąpi w drodze emisji 34.496.000 (słownie: trzydzieścicńery miliony cźerysta
dziewięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na okaziciela dzielących się na następujące
serie:

o
o
o
.
c
o
.
.
.
.
o
o
o
o
3.

2.156.000 (dwa miliony sto pięódziesiąt sześćtysięcy) akcji nvykłych na okaziciela
serii Bl o wartościnominalnej 1 zł (słownie:jeden złoĘ)kużda;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii 82 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoE)kńda1'
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwyĘch na okaziciela
serii 83 o wartościnominalnej 1 zł (słownie:jeden ńoty)ktżda1'
2.156.000 (dwa miliony sto pięódziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na okaziciela
serii 84 o wartościnominalnej 1 zł (słownie:jeden zło$)kużda;
2.156.000 (dwa milioay sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii 85 o wartościnominalnej 1 zł (słownie:jeden ńoĘ)kużda;
2,156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii 86 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ)kużda;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji avykłych na okaziciela
serii 87 o wartościnominalnej l zł (słownie:jeden ńoE)I<arżda1'
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześó tysięcy) akcji zrvykłych na okaziciela
serii B8 o wartościnominalnej 1 zł (słownie:jeden ńoĘ)kńda;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześó tysięcy) akcji rwykłych na okaziciela
serii B9 o wartościnominalnej l zł (słownie:jeden złoĘ)kńdą'
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji avykłych na okaziciela
serii B10 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden ńoĘ)kużda;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B11 o wartościnominalnej l zł (słownie:jeden złoty)kużda;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji avykłych na okaziciela
serii B12 o wartościnominalnej l zł (słownie:jeden ńoE)kńdą'
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B13 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ)kńda;
6,468.000 (sześćmilionów cńerysta sześćdziesiątosiem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartościnominalnej 1 zł (słownie jeden złoty) kńda.

SrosuNnx wyMIANy UDzIAŁów NA AKcJE

3.1.Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

(i)

AkcjePołączeniowezostanąwydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej

Akcje Połączeniowe zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu
następującego stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki
Przejmuj ącej (,,Parytet Wymiany"):
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392 akcje Spółki Przejmującej za

l

udział Spółki Przejmowanej,

co oznaQza, że 34.496.000 akcje Spółki Przejmującej zostaną prrydzielone w zamian za
88.000 udziałów Spółki Przejmowanej.

3.2. Metody zastosowane do określenia Parytetu

(D
(ii)
(iiD

Wymiany

Dla Spółki Przejmującej - zastosowano metodę skorygowanych aktywów netto;
Dla Społki Przejmowanej - zastosowano metodę dochodową (zdyskontowanych
przepływów pieniężnych).

z

metodą wskazaną powyzej całkowitą wartośćwszystkich akcji Spółki
Przejmującej oszacowano na kwotę 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięó tysięcy
ńotych), co oznaczL że wartośćjednej akcji Spółki Przejmującej zastała oszacowana
na kwotę 1,35 ń (słownie:jeden złoty i trrydzieści pięć groszy). Całkowitąwartośó
wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej oszacowano na kwotę 46,569.600 zł
(słownie: cńerdzięści sześćmilionów pięóset sześćdziesiątdziewięć tysięcy sześćset
ńotych), co oznacza, że wartośćjednego udziału Spółki Przejmowanej została
oszacowana na kwotę 529,20 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięó ńoĘch i

Zgodnie

dwadzieścia groszy). Na podstawie uryskanych wycen oraz uvłzględniając liczbę
akcji Spółki Przejmującej i liczbę udziałów Spółki Przejmowarrej na dzień
sporządzenia Planu Połączenia został określonyParytet Wymiany przedstawiony w

punkcie 3.1.
3.3.

Wysokośćdopłat

Prry Połączeniu nie wystąpią żadne dopłaty z tytułu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej
na akcje Spółki Przejmującej.

4. ZłsłoyDoTyczĄcn
PRZEJMOWANEJ

pRzyzNANlA AKCJI poŁĄcznNlowycH wspóLNIKoM spóŁKI

(i)

Akcje Połączeniowe będą prrysługiwać Wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu
rej e stracj i P ołączenia (,, Dzień Połączen i a ").

(ii)

Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrrymają Wspólnicy Spółki Przejmowanej
ustala się na podstawie relacji oszacowanych wartości jednego udziału Społki
Przejmowanej i jednej akcji Spółki Przejmującej zaprezentowanych w punkcie 3.2.,
a tabe uwzględniając aktualną liczbę udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych
przez jej Wspólników.

Uwzględniając zapisy przedstawione w punktach 3.1. oraz 3.2. ustalono, ze w
zamian za 88.000 udziałów Spółki Przejmowanej o określonej w oparciu o wycenę
przedstawioną w punkcie 3.2. lącznej wartości 46.569.600 zł (słownie: cńerdzieści
sześćmilionów pięćset sześćdziesiątdziewięć tysięcy sześćsetzłotych) Wspólnicy
otrrymają34.496.000 akcji Spółki Przejmującej o określonej w oparciu o wycenę
przedstawioną w punkcie 3.2. łącznej wartości 46.569.600 zł (słownie: cńerdzieści
sześćmilionów pięćset sześćdziesiątdziewięć tysięcy sześóset złotych). Oznaczato,
że za kużdy udział Spółki Przejmowanej zostaną wydane 392 akcje Społki
Przejmującej, Nie występuje żadna różnica międry łączną wartością udziałów
Spółki Przejmowanej a łączną wartością Akcji Połączeniowych zgodnie z
przedstawionymi w punkcie 3.2. wycenami,

Akcj e Połączeniowe zostanąpr zymane według następuj ących zasad:

o

2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na
okaziciela serii Bl o wartości nominalriej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda
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zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Tomaszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji ałykłychna
okaziciela serii 82 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kużda,
zostanąprzlznane Wspólniczce Spółki Przejmowanej, Pani Katarzynie Baron;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześó tysięcy) akcji zwykĘch na
okaziciela serii 83 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoty) kużda,
zostaną prryzrl:rne Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii 84 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięódziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na
okaziciela serii 85 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden zloĘ) kużda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156,000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zrłykĘch na
okaziciela serii 86 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden ńoĘ) kńda,
zostaną przla;aine Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięódziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii 87 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każdą
zostaną przlznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii 88 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2,156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii 89 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoty) kńda,
zostaną przymane Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześó tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B10 o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden ńoĘ) kńda,
zostaną przyznarrc Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześó tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B11 o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoĘ) kńda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na
okaziciela serii B12 o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoĘ) kńda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
2,156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześćtysięcy) akcji zwykĘch na
okaziciela serii Bl3 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) katżda,
zostaną przyznane Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Januszowi
Wójcikowi;
5.427.240 (pięć milionów cźerysta dwadzieściasiedem tysięcy dwieście
cńerdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartościnominalnej l zł
(słownie: jeden 7łoty) kużda, zostanie 1rzyznane Wspólnikowi Spółki
Przejmowanej, Panu Januszowi Wój cikowi;
Plan połączenia Fabryka Drutu Gliwice S.A. z Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.

Ę7- Źfu"
...

Strona 5 z 10

34.888 (trrydzieścicźery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji

na okaziciela serii

C o wartości nominalnej

l

nłykĘch

zł (słownie: jeden złoty) kńda,

zostanie przlznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Lothar Karas;
34.888 (trrydzieścicztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch

C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) kużda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Czesławowi
na okaziciela serii

Jargieło;
6,272 (sześćĘsięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje nvykłe na okaziciela
serii C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoty) Vażda, zostaną
przy znane Wspólnikowi Spółki Przej mowanej, Panu Grzegorzowi Haliniak;
25.088 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden zloĘ\ każda,
zostanie przyznanę Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Jerzemu
Heryszek;
12.152 (dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje avykłe na okaziciela
serii C o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) kŁda. zostaną
przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Łukaszowi Fitas;
34.888 (trrydzieścicźery §siące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji ałryĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kńda,
zostanie prryTwne Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Pani Annie Gołąbek;
34.888 (trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kńda,
zostanie prryTnne Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Zenonowi Fiszer;
34.888 (trzydzieści cźery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zrvykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda,

zostanie przlznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Pani Halinie

Dudowska;
34,888 (trzydzieści cńery Ęsiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kużda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Romanowi
Dudek;

21,952 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe
na okaziciela serii C o wańości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kłżda,
zostanąprzymane Wspólnikowi Spółki Przej mowanej, Pani Irenie Czarnecka;
34.888 (trzydzieści cźery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji nłyĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie:jeden złoĘ) kużda,
zostanie przlznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Pani Heldnię Chołuj;
18.8l6 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście)akcji nvykłych na okaziciela

l

C o wartości nominalnej zł (słownie: jeden z}oty) kńda. zostanie
przyzrlane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Zdzisławowi Brzózka;

serii

25,088 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji nvyĘch na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden złoty) każda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Kazimierzowi
Zbierzkowski;
34.888 (trrydzieścicńery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwyĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńdą
zostanie pizyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Grzegorzowi
Waniczek;
34.888 (trzydzieści cńery Ęsiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) każda,

zostanie ptzyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Andrzejowi
Szpakowski:
P|an połączenia Fabryka Drutu Gliwice S.A. z Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.
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34.888 (trrydzieścicńery Ęsiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji nvykĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) każda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Mieczysławowi

Ozgą.
25.088 (dwadzieścia pięó tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden iloty) kużda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Władysławowi
Litera;
34.888 (trzydzieści cźery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch

C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda,
prryznane
zostanie
Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Pani Teresie

na okaziciela serii

Kowalczyk;

12.152 (dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela
C o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) każdą zostaną
ptryzrane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Andrzejowi Smyk;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kłżda,
zostanię przyTane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Pani Zofii Sklorz;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) kużda,

serii

zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Norbeńowi
Rykert;

12.152 (dwanaście Ęsięcy sto pięódziesiąt dwa) akcji zwykĘch na okaziciela

Co

wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kńda, zostanie
prryTlane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Lechowi Kowalczyk;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) kużda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Henrykowi

serii

Kaczmarek;
12.152 (dwanaście Ęsięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji zwyĘch na okaziciela
serii C o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kużilą zostanie
przy znane Wspólnikowi Spółki Przej mowanej, Panu Ry szardowi Harlander;
6.272 (sześćtysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji nvykĘch na okaziciela
serii C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) każda. zostanie
prryTlane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Damianowi Harazmus;
9.016 (dziewięć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kużda, zostahie prryzrlnrle
Wspólnikowi Spółki Przej mowanej, Panu Mirosławowi Dziedzic;
6.272 (sześó tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda, zostanie

prryT]ane Wspólniczce Spółki Przejmowanej, Pani Joannie CzemyZygmańska;

9.016 (dziewięć tysięcy szesnaście) akcji zwyĘch na okaziciela serii C o
wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoty) kużda. zostanie przyznane
Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Januszowi Chądryński;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoĘ) kużda,
zostanie prryznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Bogdanowi
Maślanka;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch na
okaziciela serii C o wartośpi nominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) kńda,

zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Mariuszowi
Pander;
Plan połączenia Fabryka Drutu Gliwice S.A. z Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.
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12.152 (dwanaście Ęsięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela
C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoty) kńda zostanie
prryT]ane Wspólniczce Spółki Przejmowanej, Pani Joannie Taboł;
34.888 (trzydzieści cńery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden złoty) kłżda,

serii

zostanie przlznane na zasadzie współwłasnościmajątkowej Wspólnikom
Spółki Przejmowanej, Pani Eryce Janosz,Pani Jolancie Jarosz i Panu Piotrowi
Jarosz;

|2,152 (dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji zwyĘch na okaziciela
serii C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) Y*arżdą zostanie
prryznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Józefowi Radwan;
34.888 (trzydzieści cńery Ęsiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji avykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) kużda,

zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Romanowi
Malinowski;

15.288 (piętnaście tysięcy dwięście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) kńda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Mariuszowi
Dopierała;
18.816 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście)akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) kńdą zostanie
prry znane Wspólnikowi Spółki Przej mowanej, Panu Sławomirowi Duszenko ;
21.952 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kńda,

zostanie prryznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Dariuszowi
Ampulski;
25.088 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) każda,
zostanie przlznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Michałowi
Borkowski;
21.952 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięódziesiąt dwa) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) kuida,
zostanie prryznane Wspólnikowi Społki Przejmowanej, Panu Andrzejowi
Urbaniak;
15,288 (piętnaście Ęsięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoĘ) każda,
zostanie przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu' Krzysźofowi
Zięba;
15.288 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch na
okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) kużda,
zostanie przyznane Wspólniczce Spółki Przejmowanej, Pani Barbuze Wolanin;
3,136 (trzy tysiące sto trrydzieści sześć)akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden zloty) kńda. zostanie przyTnne
Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Adrianowi Majewski;
34.888 (trrydzieścicżery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykĘch
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kńdą

zostanie §rzyznane na zasadzie współwłasnościmajątkowej Wspólnikom
Spółki Przejmowanej, Panu Andrzejowi Wojtalą Pani Krystynie Wojtalą Pani
Marii Wojtala, Panu Ryszardowi Wojtala;
l8.816 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście)akcji zwykĘch ńa okaziciela
serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoty) kłżda,zostanie
prryzr-a.ne Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Markowi Szadkowski;
Plan połączenia Fabryka Drutu Gliwice S.A. z Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.
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l8.816 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście)akcji zwykłych na okaziciela
C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) kużda, zostanie
przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Janowi Bożek;
34.888 (trrydzieścicźery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji ałykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej l zł (słownie: jeden ńoty) kńda,
zostanie przlznane na zasadzie współwłasnościmajątkowej Wspólnikom
Spółki Przejmowanej, Pani Irenie Szafron, Pani Małgorzacie Lipina;
18.8l6 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście)akcji zwykĘch na okaziciela
serii C o wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden ńoĘ) kńda zostanie
pr zy znane Wspólniczce Spółki Przej mowanej, Pani Mńgorzacie Pawłowskiej ;
l8.8l6 (osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykĘch na okaziciela
serii C o wartościnominalnej l zł (słownie: jeden złoĘ) kużda. zostanie
prryTlane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Arkadiuszowi Kempa;
3.136 (trzl tysiące sto trzydzieści sześó) akcji zwyĘch na okaziciela serii C o
wartościnominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, zostanie przymane
Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Michałowi Komas,

serii

5.

DzrnŃ, oD KTóREGo AKcJE Poł,.ączoNlowE upRAwNIAJĄ Do uDzIAŁu w zysKu
Spółxr Pnzn.ruu"l4cr.r

Akcje Połączeniowe będą uczestnicryć w dywidendzie od dnia 19 marca 2074 rokll, tj. za
pierwsry rok obrotowy Spółki Przejmującej kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. 19 marca

20l4 roku nastąpiło rozpoczęcie działalnościprzez Spółkę Przejmującą.

6. PnłwłpRzyzNANE pnzuz Srółx4
§ZCZEGÓLNIE

PRzrrnru"r4cĄ wspóLNIKoM oRAz osoBoM

UPRAWNIONYM w SpÓł,cn

Pnzn.lłrowłNnl

W zwiąku zPołączeniem nie przewiduje się prryzrtania szczegóInych praw Wspólnikom Spółki
Przejmowanej,

7. SzczneórNE KoRzyścr olł czŁoNKów

oRGANów ŁĄczĄCycH sIĘ Snół,nx,

ł

TAI(ŻE DLA INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCHW POŁĄCZENIU

W nviązku z Połączeniem nie przewiduje się prryznania szczególnych korzyścidla członków
organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8.

NAzwA Spół,xt PRzn"lvru.r4crr

W związku zPołączeniemnazwa (firma) Spółki Przejmującej zostanie zachowana.

9. Bnłx KoNIEczNoścrzcł,oszrNlA PoŁĄczENIA

Do

UOKIK

ZwaĄwsry, iż żadna ze Spółek biorących udział w połączeniu nie spełnia kryteriów określonych
w treściart. 13 ust. l ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku - o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U Nr 50, poz. 33| z późn. zm.), zamiar koncentracji, tj. połączenia Spółki Przejmljącej ze
Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
konsumentów.
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10.

UzcooNlENIE pLANu poŁĄczENIA

art. 498 KSH, Plan Połączenia zostń przyjęĘ uchwałami Zarządów Spółek z dnia 4
września 2014 roku i podpisany przez Spółki w dniu 4 września 2014 roku.

Zgodnie

11.

z

Ltsrł zAŁĄczNIKów

po pLANu poŁĄczENIA

Zgodnie z art. 499 §2 KSH do planu połączeniazałącza się następujące dokumenty:

a) Załączniknr l: Projekt uchwaĘ połączeniowej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.

b) Załączniknr2: Projekt uchwały połączeniowej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fabryka Drutu Gliwice S.A.

c) Zńączniknt3:

Projekt zrrian Statutu Społki Przejmującej

d) Zńączniknr

4:

Projekt tekstu jednolitego Statutu spółki Fabryka Drutu Gliwice S.A.

e) Załącmiknr 5:

Ustalenie wartości majątku spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.
na dzień 5 sierpnia 2014 roku

f)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp.
z o.o. na dzleń 5 sierpnia 2014 roku

Załączniknt 6

g) Załącmiknr7 Oświadczenie o stanie księgowym spółki Fabryka Drutu Gliwice
S.A, na dzień 5 sierpnia 20l4 roku

a§?TilŁm*

GrwicBfu

2

f§,

zlu.zo'

Za F abryka Drutu Gliwice S.A.

mgrinŁ Tomasz Wójclk

Fabryka Drutu Gliwile Sp, z o,o,
44-100 GIi,vice, ul. Dubois 45C
NlP: 631-000-06-4
REGON: 000028286

Fabryka Drutu Gliwice

1

Społka Akcvina

44-1OO Gliwice. ul.
óubois ą5C
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