PLAN POŁĄCZENIA
WSK KRAKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie
i
JLT Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie
sporządzony dnia 31 sierpnia 2021 roku

WSK Kraków Sp. z o.o. oraz JLT Sp. z o.o. w związku z zamiarem połączenia sporządzają Plan
Połączenia na podstawie art. 498 i 499 ksh.
Połączenie nastąpi w trybie łączenia przez przejęcie – 492 § 1 pkt 1 ksh, które będzie mieć charakter
połączenia odwrotnego, tj. spółka córka (WSK Kraków Sp. z o.o.) przejmie spółkę matkę (JLT Sp. z
o.o.). Spółka JLT Sp.z o.o zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w
dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawą połączenia jest uzasadnienie ekonomiczne poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej.
Podyktowane jest to również zmianami prawa unijnego i polskiego oraz zagwarantowania
uczestnikom obrotu wprost informacji o beneficjentach rzeczywistych WSK Kraków, bez pośrednictwa
w strukturze organizacyjnej JLT Sp. z o.o.
WSK Kraków Sp. z o.o. posiada ugruntowaną pozycję rynkową, prowadzi szeroką działalność
operacyjną – handlową i produkcyjną, zatrudnia dużą ilość osób pracowników, ma rozbudowaną
strukturę organizacyjną, posiada kilkudziesięcioletnią historię, z licznymi patentami, know-how, jest
stroną wielu umów handlowych, jej nazwa, znaki i numery identyfikujące występują w wielu
dokumentach, połączenie odwrotne zapewni jej nieprzerwane i niezakłócone kontynuowanie bieżącej
działalności operacyjnej.
JLT Sp. z o.o. prowadzi ograniczoną działalność operacyjną, jest stroną niewielu umów handlowych,
nie jest rozpoznawana na rynku, nie zatrudnia pracowników. Połączenie odwrotne zapewni
uproszczenie struktury organizacyjnej oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania grupy o koszty JLT
Sp. z o.o.
Żadna z łączących się spółek nie jest w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęła podziału majątku.

I.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

Spółka przejmująca: WSK Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zabierzowie
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: WSK Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Nad Wodą 54, 32-080 Zabierzów
Wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000224339, REGON 356898347, NIP 6772241563, kapitał zakładowy 2.976.000
złotych, opłacony w całości
Spółka przejmowana: JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Nad Wodą 54, 32-080 Zabierzów
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Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000245112, REGON 120140030, NIP 6772260307, kapitał zakładowy 50.000
złotych, opłacony w całości
Sposób łączenia:
Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie poprzez przejęcie) poprzez
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, za udziały, jakie spółka
przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej.
Połączenie zostanie dokonane metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ust. 2
ustawy o rachunkowości zgodnie z którym wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki,
której majątek zostaje przeniesiony na inną spółkę.
W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki przejmującej pozostanie na dotychczasowym
poziomie 2.976.000 złotych.
Jednocześnie z chwilą połączenia spółka przejmująca obejmie na jurydyczną sekundę 5.952 udziały
własne, będące dotychczas we własności spółki przejmującej, które z chwilą połączenia zostaną
wydane wspólnikom spółki przejmowanej w proporcji do udziałów, jakie mieli w spółce przejmowanej
na dzień połączenia.
Połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego, w którym spółka zależna WSK Kraków Sp.
z o.o. – spółka przejmująca przejmuje spółkę dominującą JLT Sp. z o.o. – spółka przejmowana.

II.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Mając na względzie, że całość udziałów spółki przejmującej jest we własności spółki przejmowanej,
przy czym oba podmioty są pod tą samą kontrolą, to za stosunek wymiany przyjęto proporcje w
udziałach, jakie na datę połączenia będzie posiadał każdy ze wspólników spółki przejmowanej. W
takiej proporcji każdy ze wspólników otrzyma udziały w spółce przejmującej. Mając na względzie
podział udziałów w spółce przejmującej na datę sporządzenia planu podziału:
Jacek Mądry – 50 udziałów, co stanowi 50% udziałów
Tomasz Tetłak – 50 udziałów, co stanowi 50 % udziałów,
to każdy ze wspólników winien otrzymać po 2.976 udziałów spółki przejmującej.
Stosunek wymiany zakłada zatem, że na jeden udział w spółce przejmowanej przypada 59,52 udziały
w spółce przejmującej. W przypadku otrzymania wyniku o liczbie niecałkowitej, otrzymany wynik
zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Stosunek wymiany udziałów zakłada, że nie ulegnie zmianie procentowana wartość struktury
właścicielskiej.
Nie przewiduje się dopłat.

III.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW

Udziały zostaną przyznane wspólnikom spółki przejmowanej z dniem wpisania połączenia do rejestru
spółki przejmującej zgodnie z art. 493 § 2 ksh i art. 494 § 4 ksh. Wspólnicy JLT Sp. z o.o. z dniem
połączenia z mocy prawa stają się wspólnikami WSK Kraków Sp. z o.o., bez obowiązku objęcia
udziałów i dokonania jakiejkolwiek wpłaty z tego tytułu.
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IV.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU
SPÓŁKI PRZEJMUJACEJ

Udziały przyznane wspólnikom spółki przejmowanej uczestniczą w zyskach spółki przejmującej od
pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym połączenie zostanie zarejestrowane.
V.

PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się w związku z połączeniem przyznania wspólnikom, ani osobom szczególnie
uprawnionym w spółce przejmowanej, szczególnych praw w spółce przejmującej.

VI.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I
INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się w związku z połączeniem przyznania szczególnych korzyści dla członków organów
łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

Plan połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze spółek.
Plan połączenia zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych
spółki przejmowanej i przejmującej: www.jlt.net.pl oraz www.wsk.com.pl.
Niniejszy plan połączenia został podpisany w Zabierzowie w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

WSK Kraków Sp. z o.o. w Zabierzowie:

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tetłak- Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 1 (1) do Planu Połączenia – projekt uchwał o połączeniu
Uchwała nr ........
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia ......................
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zabierzowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala
co następuje:
§1
JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000245112, REGON 120140030, NIP 6772260307, (zwanej dalej „JLT Sp. z o.o.”) łączy się z WSK
Kraków Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisaną przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000224339, REGON 356898347, NIP 6772241563 (zwaną dalej „WSK Kraków Sp. z o.o.”) w trybie
art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku JLT Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)
na WSK Kraków Sp. z o.o. (spółkę przejmującą) za udziały, które WSK Kraków Sp. z o.o. wydaje
wspólnikom JLT Sp. z o.o.
§2
Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia 31 sierpnia 2021 roku, bezpłatnie
udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek: www.jlt.net.pl oraz
www.wsk.com.pl od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia połączenia.
§3
Kapitał zakładowy spółki przejmującej WSK Kraków Sp. z o.o. nie ulega zmianie wobec połączenia
metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ustawy o rachunkowości zgodnie z
którym wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek zostaje przeniesiony
na inną spółkę, tj. z wyłączeniem wartości kapitału zakładowego JLT Sp. z o.o. Kapitał zakładowy
WSK Kraków Sp. z o.o. wynosi 2.976.000 złotych. WSK Kraków Sp. z o.o. obejmuje na chwilę
połączenia 5.952 udziałów własnych, będących dotychczas we własności JLT Sp. z o.o., które z
chwilą połączenia zostają wydane dotychczasowym wspólnikom JLT Sp. z o.o. w proporcji do
udziałów, jakie mieli w JLT Sp. z o.o. na dzień połączenia.
§4
Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego dla WSK Kraków
Sp. z o.o. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia JLT Sp. z o.o. JLT Sp. z o.o. zostaje rozwiązana bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
§5
WSK Kraków Sp. z o.o. z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki JLT Sp. z o.o.
Na WSK Kraków Sp. z o.o. przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały
przyznane JLT Sp. z o.o.
§6
Z dniem połączenia wspólnicy JLT Sp. z o.o. stają się wspólnikami WSK Kraków Sp. z o.o. w ten
sposób, że:
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Jackowi Mądremu wydaje się 2976 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, tj. o
łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych,
Tomaszowi Tetłak wydaje się 2976 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, tj. o
łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych.
§7
Spółka wyraża zgodę na zmianę umowę spółki WSK Kraków Sp. z o.o. w ten sposób, że:
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Przedmiotem działalności spółki:
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.Z Obróbką metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczną elementów metalowych
PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych
PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli
PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
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PKD 43.39.Z
PKD 43.91.Z
PKD 43.99.Z
PKD 46.19.Z
PKD 62.02.Z
PKD 62.09.Z
PKD 64.20.Z
PKD 64.99.Z
PKD 68.10.Z
PKD 68.20.Z
PKD 70.22.Z
PKD 71.20.B
PKD 72.19.Z
PKD 73.20.Z
PKD 74.90.Z
PKD 77.32.Z
PKD 77.33.Z
PKD 77.39.Z
PKD 77.40.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
Działalność holdingów finansowych
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
Pozostałe badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim”

- § 8 otrzymuje brzmienie:
„W rezultacie połączenia poprzez przejęcie majątku JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie, KRS 0000245112, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają
wydane wspólnikom JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w
następujący sposób:
a) Jacek Mądry, PESEL 65033012479 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych,
b) Tomasz Tetłak, PESEL 72041108814 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych.”
- § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału lub zastawienia udziału
wymagana jest zgoda Spółki wyrażona uchwałą zgromadzenia wspólników co do
konkretnego sposobu zbycia czy zastawienia.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów na warunkach określonych
z potencjalnym nabywcą, o czym zamierzający zbyć udziały wspólnik jest zobowiązany
poinformować pozostałych wspólników i Spółkę.
3. Spółka oraz wspólnicy winni w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o zamiarze
zbycia lub zastawienia udziałów zając stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody lub
skorzystania z prawa pierwszeństwa. Brak ustosunkowania się we wskazanym terminie
poczytuje się za brak zgody Spółki na zbycie lub zastawienie udziałów. Spółka w odpowiedzi
na zamiar zbycia udziałów może podjąć decyzję o ich umorzeniu przymusowym lub
dobrowolnym.
4. Spadkobiercy ani zapisobiercy zmarłego wspólnika nie wstępują do Spółki w jego miejsce.
Udziały zmarłego wspólnika podlegają umorzeniu automatycznemu bez podjęcia uchwały
zgromadzenia wspólników z chwilą jego śmierci. Spadkobiercy spłacani są według wartości
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5.

udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Wyliczenie wartości jednego udziału
zgodnie z jego wartością księgową zostanie dokonane przez podzielenie aktywów netto
przez liczbę udziałów. Jeśli jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania Spółki, może ona
podjąć decyzję o rozratowaniu spłaty umorzonych udziałów na okres 5 lat, przy czym co
najmniej 1/5 wysokości spłaty winna być wypłacana do końca każdego roku rozratowania,
począwszy od końca roku w którym nastąpiła śmierć.
Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub
udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską.”

- § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek wspólników, przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.”
- § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.”
- § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na czas
nieokreślony. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje jedynie wskutek śmierci,
rezygnacji, odwołania ze składu zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis art. 202
§ 1 ksh nie ma zastosowania.”
§8
Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki przejmującej do sporządzenia tekstu jednolitego
umowy Spółki.
§9
Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

WSK Kraków Sp. z o.o. w Zabierzowie:

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tetłak- Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 1 (2) do Planu Połączenia – projekt uchwał o połączeniu

Uchwała nr ........
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WSK Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia ......................
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki WSK KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Zabierzowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:
§1
JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000245112, REGON 120140030, NIP 6772260307, (zwanej dalej „JLT Sp. z o.o.”) łączy się z WSK
Kraków Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisaną przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000224339, REGON 356898347, NIP 6772241563 (zwaną dalej „WSK Kraków Sp. z o.o.”) w trybie
art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku JLT Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)
na WSK Kraków Sp. z o.o. (spółkę przejmującą) za udziały, które WSK Kraków Sp. z o.o. wydaje
wspólnikom JLT Sp. z o.o.
§2
Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia 31 sierpnia 2021 roku, bezpłatnie
udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek: www.jlt.net.pl oraz
www.wsk.com.pl od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia połączenia.
§3
Kapitał zakładowy spółki przejmującej WSK Kraków Sp. z o.o. nie ulega zmianie wobec połączenia
metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ustawy o rachunkowości zgodnie z
którym wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek zostaje przeniesiony
na inną spółkę, tj. z wyłączeniem wartości kapitału zakładowego JLT Sp. z o.o. Kapitał zakładowy
WSK Kraków Sp. z o.o. wynosi 2.976.000 złotych. WSK Kraków Sp. z o.o. obejmuje na chwilę
połączenia 5.952 udziałów własnych, będących dotychczas we własności JLT Sp. z o.o., które z
chwilą połączenia zostają wydane dotychczasowym wspólnikom JLT Sp. z o.o. w proporcji do
udziałów, jakie mieli w JLT Sp. z o.o. na dzień połączenia.
§4
Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego dla WSK Kraków
Sp. z o.o. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia JLT Sp. z o.o. JLT Sp. z o.o. zostaje rozwiązana bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
§5
WSK Kraków Sp. z o.o. z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki JLT Sp. z o.o.
Na WSK Kraków Sp. z o.o. przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały
przyznane JLT Sp. z o.o.
§6
Z dniem połączenia wspólnicy JLT Sp. z o.o. stają się wspólnikami WSK Kraków Sp. z o.o. w ten
sposób, że:
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Jackowi Mądremu wydaje się 2976 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, tj. o
łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych,
Tomaszowi Tetłak wydaje się 2976 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, tj. o
łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych.
§7
Zmienia się umowę spółki WSK Kraków Sp. z o.o. w ten sposób, że:
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Przedmiotem działalności spółki:
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.Z Obróbką metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczną elementów metalowych
PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych
PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli
PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych

9

PKD 43.91.Z
PKD 43.99.Z
PKD 46.19.Z
PKD 62.02.Z
PKD 62.09.Z
PKD 64.20.Z
PKD 64.99.Z
PKD 68.10.Z
PKD 68.20.Z
PKD 70.22.Z
PKD 71.20.B
PKD 72.19.Z
PKD 73.20.Z
PKD 74.90.Z
PKD 77.32.Z
PKD 77.33.Z
PKD 77.39.Z
PKD 77.40.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
Działalność holdingów finansowych
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
Pozostałe badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim”

- § 8 otrzymuje brzmienie:
„W rezultacie połączenia poprzez przejęcie majątku JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie, KRS 0000245112, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają
wydane wspólnikom JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w
następujący sposób:
a) Jacek Mądry, PESEL 65033012479 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych,
b) Tomasz Tetłak, PESEL 72041108814 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych.”
- § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału lub zastawienia udziału
wymagana jest zgoda Spółki wyrażona uchwałą zgromadzenia wspólników co do
konkretnego sposobu zbycia czy zastawienia.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów na warunkach określonych
z potencjalnym nabywcą, o czym zamierzający zbyć udziały wspólnik jest zobowiązany
poinformować pozostałych wspólników i Spółkę.
3. Spółka oraz wspólnicy winni w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o zamiarze
zbycia lub zastawienia udziałów zając stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody lub
skorzystania z prawa pierwszeństwa. Brak ustosunkowania się we wskazanym terminie
poczytuje się za brak zgody Spółki na zbycie lub zastawienie udziałów. Spółka w odpowiedzi
na zamiar zbycia udziałów może podjąć decyzję o ich umorzeniu przymusowym lub
dobrowolnym.
4. Spadkobiercy ani zapisobiercy zmarłego wspólnika nie wstępują do Spółki w jego miejsce.
Udziały zmarłego wspólnika podlegają umorzeniu automatycznemu bez podjęcia uchwały
zgromadzenia wspólników z chwilą jego śmierci. Spadkobiercy spłacani są według wartości
udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Wyliczenie wartości jednego udziału
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5.

zgodnie z jego wartością księgową zostanie dokonane przez podzielenie aktywów netto
przez liczbę udziałów. Jeśli jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania Spółki, może ona
podjąć decyzję o rozratowaniu spłaty umorzonych udziałów na okres 5 lat, przy czym co
najmniej 1/5 wysokości spłaty winna być wypłacana do końca każdego roku rozratowania,
począwszy od końca roku w którym nastąpiła śmierć.
Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub
udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską.”

- § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek wspólników, przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.”
- § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.”
- § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na czas
nieokreślony. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje jedynie wskutek śmierci,
rezygnacji, odwołania ze składu zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis art. 202
§ 1 ksh nie ma zastosowania.”
§8
Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki przejmującej do sporządzenia tekstu jednolitego
umowy Spółki.
§9
Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

WSK Kraków Sp. z o.o. w Zabierzowie:

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tetłak- Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – projekt zmiany umowy spółki przejmującej - WSK Kraków
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Przedmiotem działalności spółki:
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.Z Obróbką metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczną elementów metalowych
PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych
PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli
PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
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PKD 62.09.Z
PKD 64.20.Z
PKD 64.99.Z
PKD 68.10.Z
PKD 68.20.Z
PKD 70.22.Z
PKD 71.20.B
PKD 72.19.Z
PKD 73.20.Z
PKD 74.90.Z
PKD 77.32.Z
PKD 77.33.Z
PKD 77.39.Z
PKD 77.40.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
Działalność holdingów finansowych
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
Pozostałe badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim”

- § 8 otrzymuje brzmienie:
„W rezultacie połączenia poprzez przejęcie majątku JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie, KRS 0000245112, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają
wydane wspólnikom JLT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w
następujący sposób:
a) Jacek Mądry, PESEL 65033012479 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych,
b) Tomasz Tetłak, PESEL 72041108814 - 2976 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych
każdy i łącznej wartości nominalnej 1.488.000 złotych.”
- § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału lub zastawienia udziału
wymagana jest zgoda Spółki wyrażona uchwałą zgromadzenia wspólników co do
konkretnego sposobu zbycia czy zastawienia.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów na warunkach określonych
z potencjalnym nabywcą, o czym zamierzający zbyć udziały wspólnik jest zobowiązany
poinformować pozostałych wspólników i Spółkę.
3. Spółka oraz wspólnicy winni w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o zamiarze
zbycia lub zastawienia udziałów zając stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody lub
skorzystania z prawa pierwszeństwa. Brak ustosunkowania się we wskazanym terminie
poczytuje się za brak zgody Spółki na zbycie lub zastawienie udziałów. Spółka w odpowiedzi
na zamiar zbycia udziałów może podjąć decyzję o ich umorzeniu przymusowym lub
dobrowolnym.
4. Spadkobiercy ani zapisobiercy zmarłego wspólnika nie wstępują do Spółki w jego miejsce.
Udziały zmarłego wspólnika podlegają umorzeniu automatycznemu bez podjęcia uchwały
zgromadzenia wspólników z chwilą jego śmierci. Spadkobiercy spłacani są według wartości
udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Wyliczenie wartości jednego udziału
zgodnie z jego wartością księgową zostanie dokonane przez podzielenie aktywów netto
przez liczbę udziałów. Jeśli jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania Spółki, może ona
podjąć decyzję o rozratowaniu spłaty umorzonych udziałów na okres 5 lat, przy czym co
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5.

najmniej 1/5 wysokości spłaty winna być wypłacana do końca każdego roku rozratowania,
począwszy od końca roku w którym nastąpiła śmierć.
Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub
udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską.”

- § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek wspólników, przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.”
- § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.”
- § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na czas
nieokreślony. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje jedynie wskutek śmierci,
rezygnacji, odwołania ze składu zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis art. 202
§ 1 ksh nie ma zastosowania.”

WSK Kraków Sp. z o.o. w Zabierzowie:

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tetłak- Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

Ustalenie wartości majątku JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie
na dzień 31 lipca 20219 roku
JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000245112, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ksh ustala, iż na dzień 31 lipca 2021 roku wartość majątku
(aktywa netto) wynosi 1.609.879,51 złotych. Wartość majątku oparto o metodę księgową.

Zabierzów, dnia 31 sierpnia 2021 roku

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:
Jacek Mądry - Prezes Zarządu
Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 4 (1) do Planu Połączenia – oświadczenie o stanie księgowym spółki

Oświadczenie JLT Sp. z o.o.
zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 31 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh oświadczamy, że stan księgowy spółki JLT Sp. z o.o. z siedzibą w
Zabierzowie na dzień 31 lipca 2021 roku:
 w bilansie po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 178 189,18 zł (słownie: cztery
miliony sto sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 18100);
 w bilansie po stronie aktywów netto (kapitał własny) wskazuje sumę 1 609 879,51 zł (słownie:
jeden milion sześćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 51/100).
Bilans na dzień 31 lipca 2021 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w
takim samym układzie co bilans roczny.
Bilans oraz rachunek zysków i strat jednostki JLT Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2021 roku są
podstawą niniejszego oświadczenia oraz stanowią jego załącznik.

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:
Jacek Mądry - Prezes Zarządu
Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nad Wodą 54, 32-080 Zabierzów

Bilans
Sprawozdanie na dzień 31.07.2021
Pozycja
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

Wartość na dzień
01/01/2021

Wartość na dzień
31/07/2021

4 167 898,38

4 178 189,18

4 162 193,79

4 162 193,79

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00
0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

c) urządzenia techniczne i maszyny

0,00

d) środki transportu

0,00

0,00

e) inne środki trwałe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

3 486 392,46

3 486 392,46

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje

3 486 392,46

3 486 392,46

3 473 126,46

3 473 126,46

3 473 126,46

3 473 126,46

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

13 266,00

13 266,00

0,00

0,00

c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

13 266,00

13 266,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

675 801,33

675 801,33

0,00

0,00

675 801,33

675 801,33

5 704,59

15 995,39

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00
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5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

1 521,04

1 337,04

1. Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 521,04

1 337,04

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

552,00

368,00

969,04

969,04

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

3 169,45

13 644,25

3 169,45

13 644,25

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3 169,45

13 644,25

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

3 169,45

13 644,25

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1 014,10

1 014,10

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

Aktywa razem

4 167 898,38

4 178 189,18

PASYWA

4 167 898,38

4 178 189,18

1 611 248,85

1 609 879,51

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
(akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

1 613 324,46

1 613 324,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-52 075,61

-52 075,61

VI. Zysk (strata) netto

0,00

-1 369,34

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

2 556 649,53

2 568 309,67

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

- długoterminowa

0,00

0,00

- krótkoterminowa

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

2 301 831,73

2 310 117,77

2 264 130,40

2 272 416,44

0,00

0,00

37 701,33

37 701,33

37 701,33

37 701,33

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

254 817,80

258 191,90

4 428,00

4 428,00

4 428,00

4 428,00

4 428,00

4 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

b) inne

0,00

0,00

250 389,80

253 763,90

a) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy

0,00

0,00

204 158,12

206 126,12

1 984,00

3 952,00

202 174,12

202 174,12

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

17 521,24

18 927,34

28 710,44

28 710,44

0,00

0,00

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

4 167 898,38

4 178 189,18
wydruk z dnia
31.08.2021

Pasywa razem
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:
Jacek Mądry - Prezes Zarządu
Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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Str

JLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nad Wodą 54, 32-080 Zabierzów

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.07.2021
Pozycja
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych

Wartość na dzień
31/12/2020

Wartość na dzień
31/07/2021

6 504,06

15 000,00

0,00

0,00

6 504,06

15 000,00

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna)

B. Koszty działalności operacyjnej

26 227,11

16 369,34

I. Amortyzacja

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

7 405,10

4 151,50

464,00

650,90

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

15 036,12

9 800,00

2 109,60

1 766,94

0,00

0,00

1 212,29

0,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-19 723,05

-1 369,34

D. Pozostałe przychody operacyjne

5 000,00

0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

0,06

0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III. Inne koszty operacyjne

0,06

0,00

-14 723,11

-1 369,34

0,00

0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

17,00

0,00

I. Odsetki, w tym:

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

IV. Inne

0,00

0,00

-14 740,11

-1 369,34

- w jednostkach powiązanych

- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

20

J. Podatek dochodowy

0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-14 740,11

-1 369,34
wydruk z dnia
31.08.2021

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

0,00

JLT Sp. z o.o. w Zabierzowie:
Jacek Mądry - Prezes Zarządu
Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 4 (2) do Planu Połączenia – oświadczenie o stanie księgowym spółki

Oświadczenie WSK Kraków Sp. z o.o.
zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 31 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh oświadczamy, że stan księgowy spółki WSK Kraków Sp. z o.o. z
siedzibą w Zabierzowie na dzień 31 lipca 2021 roku:
 w bilansie po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 039 733,10 zł (słownie: dziewięć
milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy);
 w bilansie po stronie aktywów netto (kapitał własny) wskazuje sumę 5 256 904,95 zł (słownie:
pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery złote dziewięćdziesiąt
pięć groszy).
Bilans na dzień 31 lipca 2021 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w
takim samym układzie co bilans roczny.
Bilans oraz rachunek zysków i strat jednostki WSK Kraków Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2021
roku są podstawą niniejszego oświadczenia oraz stanowią jego załącznik.

WSK Kraków Sp. z o.o. w Zabierzowie:
Jacek Mądry - Prezes Zarządu
Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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WSK Kraków Sp. z o.o.
BILANS
Sporządzony na dzień: 31.VII.2021
Jednostka obliczeniowa: zł
Stan na dzień kończący

Stan na dzień kończący
AKTYWA
A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w
tym:
- środki trwałe

II

rok poprzedni

31.12.2020

1 049 711,32

A

Kapitał (fundusz) własny

5 256 904,95

5 073 882,80

1 661,65

1 033
387,80
4 569,56

I

2 976 000,00

2 976 000,00

159 394,52

140 163,09

II

2 097 882,80

396 469,50

159 394,52

135 128,17

Kapitał (fundusz)
podstawowy
Kapitał (fundusz)
zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości
sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów
(akcji)
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny, w
tym:
- z tytułu aktualizacji
wartości godziwej
Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto

183 022,15

1 701 413,30

3 782 828,15

2 944 341,15

1 091 890,28

1 160 372,22

1 054 890,28

1 123 372,22

2 366 735,60

1 466 683,16

1 238 655,31

649 799,00

852 832,41

317 970,52

852 832,41

317 970,52

45 572,89

8 637,49

324 202,27

317 285,77

9 039 733,10

8 018 223,95

5 034,92

- środki trwałe w budowie

III
IV

Należności
długoterminowe
Inwestycje
długoterminowe, w tym:
- nieruchomości

PASYWA

rok bieżący

31.07.2021

403 714,15

III

403 714,15

IV
V

484 941,00

484 941,00

B

- długoterminowe aktywa
finansowe
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe

7 990 021,78

6 984
836,15

B

I

Zapasy

2 235 215,11

2 374
095,60

I

II

Należności
krótkoterminowe, w tym:
Z tytułu dostaw i usług, w
tym:
- do 12 miesięcy

4 788 784,38

2 220
017,96

3 577 364,72

1 210
829,08

3 577 364,72

1 210
829,08

V

a)

VI
VII

- powyżej 12 miesięcy

III
a)

IV

C
D

Inwestycje
krótkoterminowe, w tym:
Krótkoterminowe aktywa
finansowe, w tym:
- środki pieniężne w kasie i
na rachunkach
Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
AKTYWA razem
(suma poz. A i B i C i D)

II

III

232 951,42

1 677
784,74

a)

232 951,42

1 677
784,74

b)

232 951,42

1 677
784,74

733 070,87

712 937,85

9 039 733,10

8 018
223,95

Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
Rezerwy na
zobowiązania, w tym:
- rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
Zobowiązania
długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i
pożyczek
Zobowiązania
krótkoterminowe, w
tym:
z tytułu kredytów i
pożyczek
z tytułu dostaw i usług, w
tym:
- do 12 miesięcy

rok bieżący

rok poprzedni

31.07.2021

31.12.2020

- powyżej 12 miesięcy

c)

Fundusze specjalne

IV

Rozliczenia
międzyokresowe
PASYWA razem
(suma poz. A i B)

Kraków, 31.08.2021

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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WSK Kraków Sp. z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 31.VII.2021
(wariant porównawczy)

Wiersz
A.
I.
II
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.

C.
D.
E.
F.
I.

II.
III.
IV.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
J.

jednostka obliczeniowa - zł
Dane za
rok bieżący
rok poprzedni
31.07.2021
31.12.2020

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
Pozostałe koszty, w tym:
- wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Przychody finansowe, w tym:
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Koszty finansowe, w tym:
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Zysk (strata) brutto (C + D – E + F – G)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (H – I)

7 871 818,83
7 892 626,09
-20 807,26

10 052 259,41
9 869 516,08
182 743,33

7 596 827,69
30 532,63
3 297 431,57
1 001 369,53
2 613 203,21
492 528,33
203 681,58
161 762,42
49 586,66
274 991,14
42 745,68

8 483 082,23
68 861,20
3 089 538,82
1 307 730,50
3 323 024,38
515 750,00
209 052,73
178 177,33
3 534,50
1 569 177,18
692 940,15

106 127,28

191 046,38

61 779,33

2,92

2,92

16 212,72
12 826,99

84 208,57
36 380,47
47 828,10

257 176,15
74 154,00
183 022,15

1 986 865,30
285 452,00
1 701 413,30

Kraków, 31.08.2021

Jacek Mądry - Prezes Zarządu

Tomasz Tetłak - Wiceprezes Zarządu
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