Zgierz,

2019 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU SPÓŁKI
„Sawo Recykling" Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski sp. j . w drodze przeniesienia części majątku
tej spółki na spółkę nowo zawiązaną SAWO GRUZ sp. z o .o. sp. k. z siedzibą w Zgierzu (na podstawie

art. 539 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych)
Podmioty uczestniczące w podziale:

1.

Spółka jawna „SAWO Recykling" Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski sp. j. z siedzibą w

Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 43, 95-100 Zgierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061660, posiadająca NIP 7250021314 oraz
REGON 47077870600000 (dalej: Spółka dzielona);

2. SAWO GRUZ sp. z o.o.

spółka komandytowa (dalej: Spółka nowo zawiązana) która powstanie

w wyniku podziału Spółki dzielonej i ma mieć siedzibę w Zgierzu (95-100) przy ul. Andrzeja
Struga 43, a komplementariuszem w spółce nowo zawiązanej będzie SAWO GRUZ sp. z o.o.,
która została zawiązana i w chwili obecnej złożony został wniosek o jej wpisanie do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy.

3. SAWO GRUZ sp. z o.o. w organizacji (dalej: Komplementariusz), która została zawiązana na
podstawie umowy spółki z dnia 23 maja 2019 r. z siedzibą w Zgierzu (95-100), ul. Andrzeja
Struga 43

1.
Niniejszym, wspólnicy reprezentujący Spółkę dzieloną po raz pierwszy zawiadamiają wspólników o
zamiarze

przeniesienia

części

majątku

Spółki

dzielonej

poprzez

wyodrębnienie

dwóch

zorganizowanych części przedsiębiorstwa, z których jedna zostanie przeniesiona na Spółkę nowo
zawiązaną, która powstanie w wyniku podziału Spółki dzielonej i ma mieć siedzibę w Zgierzu

(95-100)

przy ul. Andrzeja Struga 43, a komplementariuszem w spółce nowo zawiązanej będzie SAWO GRUZ
sp. z o.o., która została zawiązana i w chwili obecnej złożony został wniosek o jej wpisanie do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy.

2.
1)

Podział nastąpi na podstawie art.

529 § 1 p. 4 Kodeksu

spółek handlowych, tj. poprzez

przeniesienie części majątku Spółki dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na
Spółkę nowo zawiązaną, a wspólnikami będą dotychczasowi wspólnicy Spółki dzielonej oraz SAWO

GRUZ sp. z o.o.
2) Umowa Spółki dzielonej nie będzie modyfikowana.
3) Spółka dzielona ograniczy swoją działalność gospodarczą w ten sposób, że nie będzie prowadziła
działalności w zakresie, w jakim będzie działała Spółka nowo zawiązana.

4) Spółka dzielona wydzierżawi część nieruchomości Komplementariuszowi z możliwością korzystania
przez Spółkę nowo zawiązaną .

3.

Podział zostanie

dokonany na

szczegółowych

warunkach

określonych

w

Planie

Podziału

udostępnionym na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 kodeksu spółek handlowych bezpłatnie do publicznej
wiadomości

na

stronie

Spółki

internetowej

pod

adresem:

http://www.sawo-

recykling.pl/wyodrebnienie czesci przedsiebiorstwa.html

4.
Zgodnie z art. 540 § 31 kodeksu spółek handlowych Spółka od dnia 1 sierpnia 2019 r. tj. nie później niż
na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w
sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w
· sprawie podziału, bezpłatnie udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 kodeksu
· spółek handlowych, na swojej stronie internetowej co umożliwia wspólnikom dostęp do tych
dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk,
recykling.pl/wyodrebnienie czesci przedsiebiorstwa.html

pod

adresem:

http://www.sawo-

s.
1

Zgodnie z art. 538 § 1 kodeksu spółek handlowych wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w
podziale wyrazili zgodę na to, że nie jest wymagane:
a) udzielenie informacji o której mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych;
b) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

Zbigniew Szałapski
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