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PLAN POŁĄCZENIA DOW POLSKA SP. Z 

O.O. ORAZ ROHM AND HAAS POLSKA SP. 

Z O.O. 

PRZYJĘTY W DNIU 23 GRUDNIA 2015 R. W WARSZAWIE PRZEZ: 

Dow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50A; 02-672 Warszawa, o kapitale 

zakładowym w wysokości 250.000,00.- (słownie: dwustupięćdziesięciu tysięcy) złotych, zarejestrowanej w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147826, REGON: 011775630, NIP: 

1180125961, zwaną dalej „DOW”, 

oraz 

Rohm and Haas Polska Sp. z o.o., z siedzibą w: Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 A, 02-672 Warszawa, o 

kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00.- (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267407, 

REGON: 140756755, NIP: 5213413852, zwaną dalej ‘RANDH’, 

 

WPROWADZENIE 

Przedmiotem działalności Dow Polska Sp. z o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. jest dystrybucja 

produktów The Dow Chemical Company oraz spółek podporządkowanych w Polsce. Mając na uwadze, iż 

przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Dow Polska Sp. z o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z 

o.o. pokrywa się, połączenie spółek pozwoli na osiągnięcie efektów synergii i uproszczenie struktury 

korporacyjnej, usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie. 
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W szczególności, połączenie Dow Polska Sp. z o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o.  pozwoli na redukcję 

kosztów związanych z funkcjonowaniem obu przedsiębiorstw oraz usprawni rozliczenia i przepływy środków 

pieniężnych w ramach grupy. Działalność odrębnej spółki wiąże się bowiem z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych kosztów, m.in.: zarządu, recepcji, sekretariatu, obsługi IT, prowadzenia księgowości, sporządzania 

sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, ochrony nieruchomości i majątku spółki, 

utrzymania porządku, etc., mediów, obsługi bankowej (bankowość transakcyjna). Połączenie Dow Polska Sp. z 

o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o.  będzie skutkowało przejęciem przez Dow Polska Sp. z o.o. wszystkich 

aktywów i pasywów Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej, które to aktywa i pasywa 

mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej przez Dow Polska Sp. z o.o. Podsumowując, 

przeprowadzenie połączenia Dow Polska Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Rohm and Haas Polska Sp. z o.o.  

(spółka przejmowana), powinno pozytywnie wpłynąć na poprawę konkurencyjności grupy w Polsce. Powyższe 

przyczyny przemawiają za połączeniem Dow Polska Sp. z o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. na 

podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Z tego względu, oraz w związku z faktem, że wyłączny 

udziałowiec firmy Dow Polska Sp. z o.o., firma Dow Europe Holding B.V. na mocy zawartego z Rohm and Haas 

Denmark Holding Company ApS, Share Transfer Agreement (Umowy Przeniesienia udziałów) dnia 24 listopada 

2015 r. stała się również wyłącznym udziałowcem Rohm and Haas Polska Sp. z o.o., stosownie do Art. 498 i 

nast. Kodeksu Spółek Handlowych, Dow Polska Sp. z o.o. oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. przyjmują 

następujący plan połączenia: 

1)  TYP, FIRMA I SIEDZIB A ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ SPOSÓB ŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 .1) 

K.S.H):  

 

 Spółka przejmująca 
Spółka przejmowana 

Typ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Firma Dow Polska 
Rohm and Haas Polska 

Siedziba 

ul. DomaniewskA 50A 

02-672 Warszawa 

ul. DomaniewskA 50A 

02-672 Warszawa 

Sposób 

łączenia 

Łączenie się przez przejęcie w trybie Art. 492 § 1. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez 

przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na spółkę (przejmującą) za udziały, które 

spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 

 



Dow Polska Sp. z o.o. i Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. 

Plan łączenia spółek 2015.12.23 

5 

 

 

2) STOSUNEK WYMIANY UDZ IAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI 

PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (ART. 499 § 1.2)  K.S.H):  

1. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. zostanie 

podwyższony z kwoty 250 000,00.- (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) zł. do kwoty 300.000,00.- (trzystu 

tysięcy) zł poprzez utworzenie 10 (dziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 5000,00.- (pięć 

tysięcy) zł. każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane 

jedynemu wspólnikowi obu spółek, firmie Dow Europe Holding B.V. W efekcie 

2. W zamian za 1.000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) zł każdy i o 

wartości łącznej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, w spółce przejmowanej Rohm and Haas Polska Sp. z 

o.o., wyłączny udziałowiec spółki przejmowanej, firma Dow Europe Holding B.V., otrzyma 10 (dziesięć) 

równych i niepodzielnych udziałów po 5000 (pięć tysięcy) zł każdy i o wartości łącznej 50.000 

(pięćdziesiąt tysięcy) zł, w spółce Dow Polska Sp. z o.o. 

3. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. na spółkę przejmującą 

Dow Polska Sp. z o.o. nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

4. W ramach Połączenia Dow Polska Sp. z o.o. nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 

KSH. 

 

3) ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 

1.3) K.S.H). 

 

1. W ramach Połączenia, Dow Europe Holding B.V. jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej, obejmie 

wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. 

powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Dow Polska Sp. z o.o. przez 

właściwy Sąd Rejestrowy. 

2. Dow Europe Holding B.V. zostanie wpisany jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy 

Sąd Rejestrowy. 

 

4) DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3, UPRAWNIAJĄ DO 

UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1.4) K.S .H). 

Udziały w spółce przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. przyznane wspólnikowi Dow Europe Holding B.V. w ramach  

Połączenia, uprawniają do uczestnictwa  w zysku Dow Polska Sp. z o.o. od początku roku Obrotowego, w 

którym nastąpiło Połączenie. 
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5) PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ  WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. 

W związku z tym, że Dow Europe Holding B.V. jest wyłącznym udziałowcem tak spółki przejmującej jak i spółki 

przejmowanej, Dow Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 

499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. jako 

spółce przejmowanej. 

 

6) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW  ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK , A 

TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE  ZOSTAŁY 

PRZYZNANE.  

W związku z tym, że Dow Europe Holding B.V. jest wyłącznym udziałowcem tak spółki przejmującej jak i spółki 

przejmowanej, Dow Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca, ani Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. jako spółka 

przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH członkom 

swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 

 

7) ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  

1. W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Dow Polska 
Sp. z o.o. jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę Rozdziału III Aktu Założycielskiego Spółki Dow 
Polska Sp. z o.o. przez nadanie mu nowego brzmienia: 

Rozdział III 
 Kapitał zakładowy Spółki 

 
§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 60 równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) każdy. Wspólnik może 
posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 
zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w 
szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego 
wspólnikowi za umorzony udział. 

 
§ 6. 

1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy Spółki może zostać powiększony do 
wartości odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości powyższego kapitału zakładowego 
Spółki i pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami niepieniężnymi w terminie do 31 
grudnia 2020 roku. 
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2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do takiego działania w sprawie 
podwyższenia kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały zostały dokonane, a 
wkłady niepieniężne wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po podjęciu 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

2. Inne zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej: 

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia poszerzeniem przedmiotu przedsiębiorstwa Dow 
Polska Sp. z o.o. jako spółki przejmującej o przedmiot przedsiębiorstwa Rohm and Haas Polska Sp. z 
o.o. przewiduje się zmianę § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z o.o. przez nadanie mu 
nowego brzmienia: 

§ 3. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD PKD Nr 
1)  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków 
41.10.Z 

2)  Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z 

3)  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z 

4)  Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z 

5)  Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci 
rozdzielczych 

42.21.Z 

6)  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

42.22.Z 

7)  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z 

8)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

42.99.Z 

9)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 

10)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 

11)  działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych  
określonych towarów 

46.18.Z 

12)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz części do niego 
 

46.52.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z 

15)  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z 

16)  sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z 

17)  sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z 
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18)  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z 

19)  sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.52.Z 

20)  sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 

21)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 

22)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 

47.99.Z 

23)  przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C 

24)  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B 

25)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z 

26)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 

27)  pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z 

28)  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z 

29)  działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 

30)  badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

31)  pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 

32)  działalność związana z pakowaniem 82.92.Z 

33)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

82.99.Z 

34)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zgód, zezwoleń i innych wymaganych 
prawem dokumentów zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu. 

 

3. Zmiany do Aktu Założycielskiego Spółki przyjęte zostaną poprzez uchwalenie tekstu jednolitego w 
brzmieniu określonym w załączniku 2 do niniejszego Planu Połączenia. 

ZAŁĄCZNIKI DO  PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

1) Projekt uchwał o połączeniu spółek,  

2) Projekt oświadczeń wyłącznego udziałowca łączonych spółek, firmy Dow Europe Holding B.V. 

3) projekt zmian umowy spółki przejmującej, 

4) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na dzień 31 sierpnia 2015 r., 

5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzoną dla celów 

połączenia na dzień 30 listopada 2015 r. 

6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów 

połączenia na dzień 30 listopada 2015 r.  

















 

 

ZAŁĄCZNIK 1: PROJEKTY UCHWAŁ O ŁĄCZENIU SPÓŁEK  

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Dow Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 

w związku z połączeniem ze spółką Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia: 

 

1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dow Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147826, REGON: 011775630, NIP: 
1180125961, jako spółkę przejmującą ze spółką Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000267407, REGON: 140756755, NIP: 5213413852, jako spółką przejmowaną, poprzez 
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą; 

2) wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony między Dow Polska Sp. z o.o. jako spółką przejmującą 
oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w dniu … grudnia 2015 roku oraz treść 
wszystkich załączników do planu połączenia. 

3) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy Dow Polska Sp. z o.o. z kwoty 250 000,00.- 
(dwustu pięćdziesięciu tysięcy) zł. do kwoty 300.000,00.- (trzystu tysięcy) zł poprzez utworzenie 10 
(dziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 5000,00.- (pięć tysięcy) zł każdy i łącznej wartości 
nominalnej równej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), które to nowe udziały  zostaną 
objęte przez jedynego wspólnika spółki Dow Polska Sp. z o.o., tj. Dow Europe Holding B.V. z siedzibą w 
…, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce przejmowanej Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. w 
Waszawie, 

4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim spółki Dow Polska: 

 Rozdział III  Aktu Założycielskiego Ppółki Dow Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 

Rozdział III 

 Kapitał zakładowy Spółki 

 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 60 równych 

i niepodzielnych udziałów o wartości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) każdy. Wspólnik może 

posiadać więcej niż jeden udział. 



 

 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 

zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 

obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego 

wspólnikowi za umorzony udział. 

 

§ 6. 

1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy Spółki może zostać powiększony do 

wartości odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości powyższego kapitału zakładowego 

Spółki i pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami niepieniężnymi w terminie do 31 

grudnia 2020 roku.  

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do takiego działania w sprawie 

podwyższenia kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały zostały dokonane, a 

wkłady niepieniężne wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po podjęciu 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

 § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 3. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD PKD Nr 
1)  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków 
41.10.Z 

2)  Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z 

3)  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z 

4)  Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z 

5)  Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci 
rozdzielczych 

42.21.Z 

6)  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

42.22.Z 

7)  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z 

8)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

42.99.Z 

9)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 

10)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 

11)  działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych  
określonych towarów 

46.18.Z 

12)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 



 

 

13)  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz części do niego 
 

46.52.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z 

15)  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z 

16)  sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z 

17)  sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z 

18)  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z 

19)  sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.52.Z 

20)  sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 

21)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 

22)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 

47.99.Z 

23)  przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C 

24)  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B 

25)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z 

26)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 

27)  pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z 

28)  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z 

29)  działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 

30)  badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

31)  pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 

32)  działalność związana z pakowaniem 82.92.Z 

33)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

82.99.Z 

34)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zgód, zezwoleń i innych 

wymaganych prawem dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 

uzyskaniu.” 

 

 

        5)   wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z planem połączenia. 



 

 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ROHM AND HAAS POLSKA SP. Z O.O. 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w związku z połączeniem ze spółką Dow Polska Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia: 

 

1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dow Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147826, REGON: 011775630, NIP: 
1180125961, jako spółkę przejmującą ze spółką Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000267407, REGON: 140756755, NIP: 5213413852, jako spółką przejmowaną, poprzez 
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą; 

2) wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony między Dow Polska Sp. z o.o. jako spółką przejmującą 
oraz Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w dniu … grudnia 2015 roku oraz treść 
wszystkich załączników do planu połączenia. 

3) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy Dow Polska Sp. z o.o. z kwoty 250 000,00.- 
(dwustu pięćdziesięciu tysięcy) zł. do kwoty 300.000,00.- (trzystu tysięcy) zł poprzez utworzenie 10 
(dziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 5000,00.- (pięć tysięcy) zł każdy i łącznej wartości 
nominalnej równej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), które to nowe udziały zostaną 
objęte przez jedynego wspólnika spółki Dow Polska Sp. z o.o., tj. Dow Europe Holding B.V. z siedzibą w 
…, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce przejmowanej Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. w 
Waszawie, 

4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim spółki Dow Polska: 
 

 Rozdział III  Aktu Założycielskiego Ppółki Dow Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 

Rozdział III 

 Kapitał zakładowy Spółki 

 

§ 5. 

5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 60 równych 

i niepodzielnych udziałów o wartości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) każdy. Wspólnik może 

posiadać więcej niż jeden udział. 

5. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 

zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

6. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 

obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku. 



 

 

7. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego 

wspólnikowi za umorzony udział. 

 

§ 6. 

3. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy Spółki może zostać powiększony do 

wartości odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości powyższego kapitału zakładowego 

Spółki i pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami niepieniężnymi w terminie do 31 

grudnia 2020 roku.  

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do takiego działania w sprawie 

podwyższenia kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały zostały dokonane, a 

wkłady niepieniężne wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po podjęciu 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

 § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 3. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD PKD Nr 
1)  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków 
41.10.Z 

2)  Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z 

3)  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z 

4)  Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z 

5)  Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci 
rozdzielczych 

42.21.Z 

6)  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

42.22.Z 

7)  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z 

8)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

42.99.Z 

9)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 

10)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 

11)  działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych  
określonych towarów 

46.18.Z 

12)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz części do niego 
 

46.52.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z 



 

 

15)  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z 

16)  sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z 

17)  sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z 

18)  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z 

19)  sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.52.Z 

20)  sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 

21)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 

22)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 

47.99.Z 

23)  przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C 

24)  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B 

25)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z 

26)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 

27)  pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z 

28)  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z 

29)  działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 

30)  badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

31)  pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 

32)  działalność związana z pakowaniem 82.92.Z 

33)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

82.99.Z 

34)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zgód, zezwoleń i innych 

wymaganych prawem dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 

uzyskaniu.” 

 

 

        5)   wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z planem połączenia. 



 

 

ZAŁĄCZNIK 2: PROJEKT OŚWIADCZEŃ DOW EUROPE HOLDING B.V. JAKO WYŁĄCZNEGO 

UDZIAŁOWCA ŁĄCZONYCH  SPÓŁEK  

PROJEKT OŚWIADCZENIA  DOW EUROPE HOLDING B .V. JAKO WYŁĄCZNEGO UDZIAŁOWCA 

DOW POLSKA SP. Z O.O.  

 

Oświadczenie Dow Europe Holding B.V., Wyłącznego Udziałowca 
Dow Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 
w związku z połączeniem ze spółką Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. w Warszawie 

 
Dow Europe Holding B.V., jako jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów  w spółce Dow Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000147826, REGON: 011775630, NIP: 1180125961, w związku z planowanym połączeniem spółek: Dow Polska 

Sp. z o.o. w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawoe, jako spółką przejmowaną, niniejszym na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu  spółek handlowych 

wyraża zgodę na wyłączenie z obowiązku: 

1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w  art.  501 § 1 KSH; 

2) udzielenia informacji, o których mowa w art.  501 § 2 KSH; 

3) badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa  w art. 502 i 503 

kodeksu spółek handlowych, 

 w ramach planowanego połączenia. 

 

Warszawa, dnia … grudnia 2015 roku 



 

 

 

PROJEKT OŚWIADCZENIA  DOW EUROPE HOLDING B .V. JAKO WYŁĄCZNEGO UDZIAŁOWCA 

ROHM AND HAAS POLSKA SP. Z O.O.  

 

Oświadczenie Dow Europe Holding B.V., wyłącznego udziałowca 
Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w związku z połączeniem ze spółką Dow Polska Sp. z o.o. w Warszawie 
 

Dow Europe Holding B.V., jako jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów  w spółce Rohm and Haas Polska Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267407, REGON: 140756755, NIP: 5213413852, w związku z planowanym 

połączeniem spółek: Dow Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Rohm and Haas 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawoe, jako spółką przejmowaną, niniejszym na podstawie art. 503¹ § 1 

kodeksu  spółek handlowych wyraża zgodę na wyłączenie z obowiązku: 

1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w  art.  501 § 1 KSH; 

2) udzielenia informacji, o których mowa w art.  501 § 2 KSH; 

3) badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa  w art. 502 i 503 

kodeksu spółek handlowych, 

 w ramach planowanego połączenia. 

 

Warszawa, dnia … grudnia 2015 roku 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 3  

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  

Planuje się przyjęcie zmian umowy spółki przejmującej przez uchwalenie tekstu jednolitego Umowy 

Spółki i nadania mu następującego brzmienia: 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - TEKST JEDNOLITY 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: „Dow Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może także posługiwać 

się firmą skróconą: „Dow Polska” Sp. z o.o. 

2. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Polska. 

3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

 

§ 2. 

Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony. 

Rozdział II 

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki 

 

§ 3. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD PKD Nr 
1)  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z 

2)  Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z 

3)  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z 

4)  Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z 

5)  Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z 

6)  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z 

7)  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z 

8)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

42.99.Z 



 

 

9)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych 

46.12.Z 

10)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z 

11)  działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych  określonych towarów 46.18.Z 

12)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 
 

46.52.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z 

15)  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z 

16)  sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z 

17)  sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z 

18)  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z 

19)  sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.52.Z 

20)  sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z 

21)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z 

22)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami 

47.99.Z 

23)  przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C 

24)  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B 

25)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z 

26)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z 

27)  pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z 

28)  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z 

29)  działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 

30)  badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

31)  pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 

32)  działalność związana z pakowaniem 82.92.Z 

33)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

82.99.Z 

34)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zgód, zezwoleń i innych wymaganych prawem dokumentów 

zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu. 

 

 

 



 

 

§ 4. 

W ramach wyżej wymienionych form działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa i inne 

jednostki organizacyjne oraz posiadać udziały lub akcje w innych przedsiębiorstwach lub spółkach w Polsce i za 

granicą. 

Rozdział III 

 Kapitał zakładowy Spółki 

 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 60 

(sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 5000 PLN (pięć tysięcy 

złotych) każdy. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 

zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 

obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego 

wspólnikowi za umorzony udział. 

 

§ 6. 

1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy Spółki może zostać powiększony do 

wartości odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości powyższego kapitału zakładowego 

Spółki i pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami niepieniężnymi w terminie do 31 

grudnia 2020 roku. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do takiego działania w sprawie 

podwyższenia kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały zostały dokonane, a 

wkłady niepieniężne wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po podjęciu 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

Rozdział IV 

 Władze Spółki 

 

§ 7. 

Władzami Spółki są: 

1) Zarząd Spółki; 

2) Zgromadzenie Wspólników. 

 



 

 

Zarząd Spółki 

§ 8. 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są tak Prezes Zarządu, jak i 

członkowie zarządu działający samodzielnie. 

3. Postanowienia Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się. 

4. Zarząd Spółki wybierany jest przez Zgromadzenie Wspólników. 

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

6. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Zgromadzenie Wspólników bez podania 

przyczyny. 

 

§ 9. 

1. Zgromadzenie Wspólników wyznacza swojego pełnomocnika do zatrudniania mianowanych członków 

Zarządu na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy. 

2. Prezes odpowiada za zatrudnianie w Spółce pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz pozostałego 

personelu. 

 

A. Zgromadzenie Wspólników 

 

§ 10. 

1. Jedyny Wspólnik korzysta ze wszystkich uprawnień przysługujących Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. 

2. Sprawy co, do których podejmowanie decyzji jest zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszą umową dla 

Zgromadzenia Wspólników, wymagają uchwał Zgromadzenia. 

3. W szczególności następujące sprawy wymagają uchwał Zgromadzenia: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, rocznego bilansu i  rachunków zysków i strat; 

2) podział zysków lub pokrycie strat; 

3) udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki; 

4) zmiany niniejszej umowy; 

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

6) łączenie lub przekształcenie Spółki; 

7) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; 

8) zbycie lub zastaw udziałów; 

9) ustalenie ogólnych planów działalności Spółki; 

10) powołanie i odwołanie członków Zarządu; 

11) powołanie pełnomocnika udziałowca do zatrudniania wybranych członków Zarządu; 

12) określenie sposobu zatrudniania oraz zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; 



 

 

13) tworzenie oddziałów, filii, agencji i innych jednostek organizacyjnych Spółki oraz określenie ich 

kompetencji i zakresu działalności; 

14) zbycie lub wydzierżawianie składników majątkowych Spółki lub ustanawianie na nich prawa 

użytkowania; 

15) tworzenie stosownych funduszy celowych Spółki zgodnie z przepisami prawa. 

 

Rozdział V 

Działalność Spółki 

 

§ 11. 

Organizacja przedsiębiorstwa Spółki zostanie określona w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, po przyjęciu 

wytycznych przez Zgromadzenie Wspólników. 

§ 12. 

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 13. 

Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania Wspólnikom najpóźniej w terminie trzech 

miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat wraz ze 

sprawozdaniem z działalności Spółki za dany okres. 

 

Rozdział VI 

 Postanowienia końcowe 

 

§ 14. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje wyniku stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych 

przypadkach przewidzianych prawem. 

2. Księgi i dokumenty rozwiązanej i zlikwidowanej Spółki zostaną powierzone na przechowanie osobie 

wskazanej przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

§ 15. 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

2. W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

inne obowiązujące przepisy prawne. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 4 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, ROHM AND HAAS POLSKA SP. 

Z O.O. NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2015 R. 

 
 
Środki trwałe         67,537.84 
Zapasy        6,432,052.68 
Należności krótkoterminowe            47,533,670.12 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe            14,396,037.38 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  1,774,332.10 

Razem:           70,203,630.12 PLN 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 5 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁK I ROHM AND 

HAAS POLSKA SP. Z O.O.  SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 

LISTOPADA 2015 R. 



 

 

Lp. Tytuł
Nr 

noty
Stan na 30.11.2015 Stan na 31.12.2014

A AKTYWA TRWAŁE 470,364.84 989,330.97

I Wartości niematerialne i prawne 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

II Rzeczowe aktywa trwałe 67,537.84 103,724.97

1 Środki trwałe 67,537.84 103,724.97

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

c urządzenia techniczne i maszyny 588.10 6,089.93

d środki transportu 0.00 0.00

e inne środki trwałe 66,949.74 97,635.04

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 jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a w jednostkach powiązanych 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 długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402,827.00 885,606.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 402,827.00 885,606.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B AKTYWA OBROTOWE 70,140,640.75 62,078,059.46

I Zapasy 6,432,052.68 2,558,865.58

1 Materiały 0.00 120,070.69

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 6,432,052.68 2,438,794.89

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 47,533,670.12 39,097,995.64

1 Należności od jednostek powiązanych 3,223,690.82 495,493.82

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3,129,716.03 445,331.88

- do 12 miesięcy 3,129,716.03 445,331.88

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b inne 93,974.79 50,161.94

2 Należności od pozostałych jednostek 44,309,979.30 38,602,501.82

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44,272,350.85 35,876,514.82

- do 12 miesięcy 44,272,350.85 35,876,514.82

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 0.00 2,725,987.00

c inne 37,628.45 0.00

d dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 16,170,369.48 20,405,451.17

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 16,170,369.48 20,405,451.17

a w jednostkach powiązanych 14,396,037.38 19,338,749.59

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 14,396,037.38 19,338,749.59

b w pozostałych jednostkach 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

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1,774,332.10 1,066,701.58

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1,774,332.10 1,066,701.58

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4,548.47 15,747.07

70,611,005.59 63,067,390.43

Bilans

Aktywa

 AKTYWA RAZEM



 

 

Lp. Tytuł
Nr 

noty
Stan na 30.11.2015 Stan na 31.12.2014

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 19,495,697.65 12,344,131.73

I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 50,000.00 50,000.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 6,138,012.73 6,143,345.34

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 7,196.16

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

VIII Zysk (strata) netto 12 13,307,684.92 6,143,590.23

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 51,115,307.94 50,723,258.70

I Rezerwy na zobowiązania 972,821.61 1,214,790.41

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 275,735.00 243,368.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 642,327.67 838,131.27

- długoterminowa 85,238.36 61,623.95

- krótkoterminowa 557,089.31 776,507.32

3 Pozostałe rezerwy 13 54,758.94 133,291.14

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 54,758.94 133,291.14

II Zobowiązania długoterminowe 14 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 49,302,886.80 48,437,929.25

1 Wobec jednostek powiązanych 44,520,633.23 45,035,002.38

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 31,780,470.05 22,409,013.19

- do 12 miesięcy 31,780,470.05 22,409,013.19

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b inne 12,740,163.18 22,625,989.19

2 Wobec pozostałych jednostek 4,774,344.85 3,397,672.11

a kredyty i pożyczki 14 0.00 0.00

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 0.00 0.00

c inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 259,275.26 745,921.91

- do 12 miesięcy 259,275.26 745,921.91

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4,510,611.63 2,647,292.24

h z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i inne 4,457.96 4,457.96

3 Fundusze specjalne 7,908.72 5,254.76

IV Rozliczenia międzyokresowe 839,599.53 1,070,539.04

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 16 839,599.53 1,070,539.04

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 839,599.53 1,070,539.04

 PASYWA RAZEM 70,611,005.59 63,067,390.43

Bilans
Pasywa

 

 

 

 



 

 

 

Wykonanie za okres Wykonanie za okres

01.01.2015-30.11.2015 01.01.2014-31.12.2014

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 181,131,365.13 179,130,639.63

- od jednostek powiązanych 7,578,375.47 8,895,762.33

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 7,578,375.47 8,895,762.33

II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 0.00 0.00

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 173,552,989.66 170,234,877.30

B Koszty działalności operacyjnej 171,006,160.87 171,603,810.10

I Amortyzacja 36,187.13 49,209.39

II Zużycie materiałów i energii 14,248.52 24,023.04

III Usługi obce 8,646,239.02 10,633,212.77

IV Podatki i opłaty, w tym: 17,489.26 87,260.14

- podatek akcyzowy 0.00 0.00

V Wynagrodzenia 1,702,429.04 2,162,726.67

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 223,716.86 485,785.87

VII Pozostałe koszty rodzajowe 573,397.29 665,415.19

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 159,792,453.75 157,496,177.03

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 10,125,204.26 7,526,829.53

D Pozostałe przychody operacyjne 5,490,135.33 299,745.53

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II Dotacje 0.00 0.00

III Inne przychody operacyjne 5,490,135.33 299,745.53

E Pozostałe koszty operacyjne 146,183.87 432,481.43

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 407,913.81

III Inne koszty operacyjne 146,183.87 24,567.62

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 15,469,155.72 7,394,093.63

G Przychody finansowe 4,400,350.92 3,000,116.05

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.00 0.00

- od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II Odsetki, w tym: 30,072.18 45,585.90

- od jednostek powiązanych 30,072.18 45,585.90

III Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V Inne 4,370,278.74 2,954,530.15

H Koszty finansowe 3,392,677.72 2,708,323.45

I Odsetki, w tym: 309,751.61 326,302.56

- dla jednostek powiązanych 309,751.61 326,302.56

II Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

III Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

IV Inne 3,082,926.11 2,382,020.89

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 16,476,828.92 7,685,886.23

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0.00 0.00

I Zyski nadzwyczajne 0.00 0.00

II Straty nadzwyczajne 0.00 0.00

K Zysk (strata) brutto (I±J) 16,476,828.92 7,685,886.23

L Podatek dochodowy 3,169,144.00 1,542,296.00

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 13,307,684.92 6,143,590.23

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Nr

noty
TytułLp.
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Lp. Tytuł
Nr 

noty

Stan na

30.11.2015r.

Stan na

31.12.2014r.

A AKTYWA TRWAŁE 1,847,761.48 1,830,710.00

I Wartości niematerialne i prawne 1 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Wartość firmy

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II Rzeczowe aktywa trwałe 781,912.48 991,992.48

1 Środki trwałe 2 781,912.48 707,859.04

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

c urządzenia techniczne i maszyny 440,568.75 242,388.85

d środki transportu 0.00

e inne środki trwałe 341,343.73 465,470.19

2 Środki trwałe w budowie 3 0.00 284,133.44

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 4 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych

2 Od jednostek pozostałych

IV Inwestycje długoterminowe 5 0.00 0.00

1 Nieruchomości

2 Wartości niematerialne i prawne

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,065,849.00 838,717.52

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 1,065,849.00 838,717.52

2 Inne rozliczenia międzyokresowe

B AKTYWA OBROTOWE 42,601,909.78 33,690,182.57

I Zapasy 8 0.00 0.00

1 Materiały

2 Półprodukty i produkty w toku

3 Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczki na dostawy

II Należności krótkoterminowe 9 23,075,366.21 27,665,848.54

1 Należności od jednostek powiązanych 21,381,566.80 26,777,673.40

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21,248,549.93 26,676,872.66

- do 12 miesięcy 21,248,549.93 26,676,872.66

- powyżej 12 miesięcy

b inne 133,016.87 100,800.74

2 Należności od pozostałych jednostek 1,693,799.41 888,175.14

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1,426,386.26 870,630.02

- do 12 miesięcy 1,426,386.26 870,630.02

- powyżej 12 miesięcy

b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 209,597.00 9,203.00

c inne 57,816.15 8,342.12

d dochodzone na drodze sądowej

III Inwestycje krótkoterminowe 19,518,522.95 6,007,973.61

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 19,518,522.95 6,007,973.61

a w jednostkach powiązanych 6 18,788,482.86 5,589,288.52

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 18,788,482.86 5,589,288.52

b w pozostałych jednostkach 6 0.00 0.00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 730,040.09 418,685.09

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 730,040.09 418,685.09

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 8,020.62 16,360.42

44,449,671.26 35,520,892.57

Bilans

Aktywa

 AKTYWA RAZEM



 

 

  

Lp. Tytuł
Nr 

noty

Stan na

30.11.2015r.

Stan na

31.12.2014r.

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 14,446,340.90 10,337,090.18

I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 250,000.00 250,000.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV Kapitał (fundusz) zapasowy

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 6,827,309.25 6,409,090.25

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00

VIII Zysk (strata) netto 12 7,369,031.65 3,677,999.93

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 30,003,330.36 25,183,802.39

I Rezerwy na zobowiązania 4,829,996.47 4,245,225.14

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 66,685.00 78,703.56

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 2,132,915.90 1,041,702.12

- długoterminowa 334,921.46 261,908.28

- krótkoterminowa 1,797,994.44 779,793.84

3 Pozostałe rezerwy 13 2,630,395.57 3,124,819.55

- długoterminowe 418,399.12 208,993.10

- krótkoterminowe 2,211,996.45 2,915,826.45

II Zobowiązania długoterminowe 14 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a kredyty i pożyczki

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c inne zobowiązania finansowe

d inne

III Zobowiązania krótkoterminowe 25,173,333.89 20,938,577.25

1 Wobec jednostek powiązanych 22,839,375.27 19,545,368.99

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 8,338,471.84 9,793,320.32

- do 12 miesięcy 8,338,471.84 9,793,320.32

- powyżej 12 miesięcy

b inne 14 14,500,903.43 9,752,048.67

2 Wobec pozostałych jednostek 2,321,077.76 1,388,398.21

a kredyty i pożyczki 14

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14

c inne zobowiązania finansowe

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 248,872.23 560,837.39

- do 12 miesięcy 248,872.23 560,837.39

- powyżej 12 miesięcy

e zaliczki otrzymane na dostawy

f zobowiązania wekslowe

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2,072,205.53 827,117.54

h z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i inne 0.00 443.28

3 Fundusze specjalne 12,880.86 4,810.05

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 16 0.00 0.00

- długoterminowe

- krótkoterminowe 0.00 0.00

 PASYWA RAZEM 44,449,671.26 35,520,892.57

Bilans
Pasywa



 

 

 

Wykonanie za okres

1.01.-30.11.2015r. 1.01.-31.12.2014r.

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 66,513,646.39 61,369,923.21

- od jednostek powiązanych

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 57,762,489.85 49,989,255.95

II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8,751,156.54 11,380,667.26

B Koszty działalności operacyjnej 58,392,004.05 57,297,548.88

I Amortyzacja 221,231.33 213,622.80

II Zużycie materiałów i energii 446,973.88 654,775.56

III Usługi obce 33,537,313.95 31,084,638.42

IV Podatki i opłaty, w tym: 63,266.06 53,977.29

- podatek akcyzowy 0.00 0.00

V Wynagrodzenia 11,368,438.70 10,001,847.12

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2,905,800.24 2,701,442.43

VII Pozostałe koszty rodzajowe 1,342,540.44 1,616,303.19

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8,506,439.45 10,970,942.07

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 8,121,642.34 4,072,374.33

D Pozostałe przychody operacyjne 18 431,306.95 114,324.94

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2.31 0.00

II Dotacje

III Inne przychody operacyjne 431,304.64 114,324.94

E Pozostałe koszty operacyjne 19 418,387.14 50,003.12

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III Inne koszty operacyjne 418,387.14 50,003.12

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 8,134,562.15 4,136,696.15

G Przychody finansowe 1,355,497.83 596,894.85

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II Odsetki, w tym: 20 46,930.18 26,433.88

- od jednostek powiązanych

III Zysk ze zbycia inwestycji

IV Aktualizacja wartości inwestycji 20

V Inne 20 1,308,567.65 570,460.97

H Koszty finansowe 237,607.37 85,404.34

I Odsetki, w tym: 21 225,160.21 77,160.02

- dla jednostek powiązanych

II Strata ze zbycia inwestycji

III Aktualizacja wartości inwestycji 21

IV Inne 21 12,447.16 8,244.32

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 9,252,452.61 4,648,186.66

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 22 0.00 0.00

I Zyski nadzwyczajne

II Straty nadzwyczajne

K Zysk (strata) brutto (I±J) 9,252,452.61 4,648,186.66

L Podatek dochodowy 23, 24 1,883,420.96 970,186.73

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 7,369,031.65 3,677,999.93

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Nr

noty
TytułLp.


