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PLAN POŁĄCZENIA 

 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 

 

jako Spółka Przejmująca 

oraz 

 

Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Żelazkowie 

 

jako Spółka Przejmowana 
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PLAN POŁĄCZENIA Z DNIA 31 STYCZNIA 2023 ROKU  

dotyczący spółek: 

(1) Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 

0000018540, posiadającej numer NIP: 5860005844 i REGON: 190209149 ("Spółka 

Przejmująca"), reprezentowana przez działających łącznie Adama Jędrzejczak - Prezesa 

Zarządu oraz Danutę Lagrzycką – Członka Zarządu, 

oraz  

(2) Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie, Żelazkowo 

14, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268635, 

posiadającej numer NIP: 8411647581 i REGON: 220332358  ("Spółka Przejmowana"), 

reprezentowana przez działających łącznie Danutę Lagrzycką – Członkinię Zarządu oraz 

Adama Jędrzejczak - Członka Zarządu. 

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą łącznie określane jako "Spółki". 

PREAMBUŁA 

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej przez przejęcie Spółki 

Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, Zarządy ww. Spółek, na podstawie art. 498 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ("k.s.h."), w dniu 

31 stycznia 2023 roku uzgodniły następujący plan połączenia Spółek. 

1. Spółki podlegające łączeniu 

1.1 Łączeniu podlegają następujące Spółki: 

(a) Spółka Przejmująca 

Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018540, 

posiadającej numer NIP: 5860005844 i REGON: 190209149,  

oraz 

(b) Spółka Przejmowana 

Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie, Żelazkowo 

14, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
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Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268635, posiadającej numer NIP: 8411647581 i 

REGON: 220332358,  

Struktura korporacyjna Spółek jest następująca: 

(a) Spółka Przejmująca: 100% udziałów tj. 15.201 udziałów o wartości nominalnej 2.100 zł 

każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 31.922.100 zł posiada spółka Danfoss A/S z 

siedzibą w Nordborg, Dania, pod adresem Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dania, 

(b) Spółka Przejmowana: 100% udziałów tj. 140.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł 

każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł, posiada spółka Danfoss A/S z 

siedzibą w Nordborg, Dania, pod adresem Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dania,  

W związku z przedstawioną powyżej strukturą komercyjną Spółek, w wyniku połączenia nie 

nastąpi utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowego wspólnika, tj. spółkę Danfoss A/S 

z siedzibą w Nordborg, Dania, pod adresem Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dania.  

1.2 W związku z przedstawioną powyżej strukturą korporacyjną Spółek, połączenie Spółek nie 

stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów z uwagi na to, że Spółki należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 

14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 275). 

1.3 Ilekroć w niniejszym planie połączenia jest mowa o dniu połączenia, należy przez to rozumieć, 

zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby Spółki Przejmującej ("Dzień Połączenia"). 

2. Sposób Połączenia Spółek 

2.1 Spółki spełniają wymagane przez przepisy prawa warunki połączenia, w szczególności 

wynikające z art. 491 § 3 k.s.h. tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji, a tym samym 

nie rozpoczęła podziału majątku, jak również żadna ze Spółek nie znajduje się w upadłości. 

2.2 Spółki łączą się poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. Spółka Przejmująca 

przejmuje cały majątek Spółki Przejmowanej w zamian za udziały wydane wspólnikowi Spółki 

Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 

2.3 Połączenie Spółek nastąpi w Dniu Połączenia. Wpis połączenia do rejestru właściwego 

według siedziby Spółki Przejmującej wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 

zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. 

2.4 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

2.5 W dniu 20 stycznia 2023 r. spółka Danfoss A/S jako jedyny Wspólnik łączących się Spółek 

wyraziła zgodę na podstawie art. 503 (1) k.s.h. na: 

(a) odstąpienie przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej od sporządzenia 

pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i 

uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów o którym mowa w 

art. 501 § 1 k.s.h.; 
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(b) odstąpienie przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej od udzielenia 

informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.; oraz 

(c) odstąpienie od poddania badaniu planu połączenie przez biegłego i uzyskania jego opinii. 

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki 

Przejmującej 

3.1 W wyniku połączenia spółek, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem 

Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.  

3.2 Parytet wymiany udziałów łączących się spółek sporządzono na podstawie raportu z wyceny 

wartości rynkowej oraz kalkulacji i parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej i Spółki 

Przejmującej na dzień 1 grudnia 2022 r. ("Wycena"). Z uwagi na okoliczność, że Wycena 

zawiera dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, dokument ten został przedstawiony do 

wglądu wspólnikowi Spółek w siedzibie Spółek. Do Wyceny Spółek zastosowano metodę 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę porównawczą, bazującą na 

opublikowanych cenach transakcyjnych dla porównywalnych spółek. Są to powszechnie 

stosowane metody wyceny wartości przedsiębiorstw. 

3.3 Przyjmuje się, że łączna wartość udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 37.339.000 zł, a 

łączna wartość udziałów Spółki Przejmującej wynosi 670.650.000 zł. Podane wartości 

stanowią godziwe wartości rynkowe 100% kapitału własnego każdej z łączących się Spółek. 

3.4 Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o porównanie godziwej wartości rynkowej 

100% kapitału własnego Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Godziwa wartość 

1 udziału Spółki Przejmującej wynosi 44.118,81 zł, zaś godziwa wartość 1 udziału Spółki 

Przejmowanej wynosi 266,71 zł. 

3.5 Parytet wymiany udziałów ustalono w wysokości 165,4187, co oznacza, że za 140.000 

udziałów w Spółce Przejmowanej Danfoss A/S z siedzibą w Nordborg, Dania, pod adresem 

Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dania, jako wspólnik Spółki Przejmowanej, otrzyma 846 

udziałów Spółki Przejmującej. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku Spółki 

Przejmowanej, tj. 37.339.000 zł, a wartością nominalną 846 nowych udziałów Spółki 

Przejmującej, tj. 37.324.513,26 zł będzie stanowić dopłatę w gotówce dla wspólnika Spółki 

Przejmowanej w kwocie 14.486,74 zł. Zgodnie z art. 492 § 2 k.s.h. wysokość dopłaty nie 

przekroczy 10% wartości udziałów połączeniowych.  

3.6 Celem realizacji połączenia Spółka Przejmująca wyemituje 846 udziałów, o wartości 

nominalnej jednego udziału 2.100 zł oraz łącznej wartości nominalnej 1.776.600 zł. 

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zasady 

przyznania udziałów 

4.1 W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w drodze 

utworzenia 846 nowych udziałów o wartości nominalnej 2.100 zł każdy, tj. o łącznej wartości 

nominalnej 1.776.600 zł, zatem po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 

wyniesie 33.698.700 zł a liczba udziałów Spółki Przejmującej po podwyższeniu będzie równa 

16.047 udziałów o wartości nominalnej każdego udziału 2.100 zł. 
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4.2 Nowoutworzone udziały zostaną przyznane Danfoss A/S wspólnikowi Spółki Przejmowanej 

według stanu na Dzień Połączenia. Wspólnik nabędzie udziały w Dniu Połączenia, z mocy 

prawa, bez konieczności ich obejmowania. 

4.3 Liczba udziałów w Spółce Przejmującej została ustalona zgodnie ze stosunkiem wymiany, o 

którym mowa w części III Planu Połączenia. 

5. Wstąpienie w stosunki prawne 

5.1 Zgodnie z art. 494 k.s.h., Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie 

prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą 

przechodzą również w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane 

Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi 

stanowi inaczej. 

5.2 Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych przez Spółkę 

Przejmowaną przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą. Obowiązujące 

postanowienia regulaminu wynagrodzeń oraz porozumień między pracodawcą a 

pracownikami pozostają bez zmian zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

6. Uprawnienia wspólników i przyznanie szczególnych korzyści 

6.1 Nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, 

uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia Spółek za okres 

od początku roku obrotowego w którym zrealizowano połączenie. 

6.2 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia, a 

członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom Spółka Przejmująca nie przyznaje 

żadnych szczególnych korzyści. 

7. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej 

Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej nastąpi przy 

zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120). 

8. Zmiany w umowie spółki Spółki Przejmującej 

W związku z połączeniem Spółek zostaną wprowadzone zmiany do umowy spółki Spółki 

Przejmującej, których szczegółowe przedstawienie zawiera Załącznik nr 3 do planu 

połączenia. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1 Niniejszy plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 

uwagi na to, że zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. co najmniej na miesiąc przed dniem 

rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu 

Spółek, o której mowa w art. 506 k.s.h, niniejszy plan połączenia zostanie bezpłatnie 

udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek tj. 

pod adresami: https://heatexchangers.danfoss.com/pl/polaczenie-spolek-sondex-sp-z-o-o/ 

https://heatexchangers.danfoss.com/pl/polaczenie-spolek-sondex-sp-z-o-o/
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oraz https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/company/polaczenie-spolek-danfoss-

poland-sp-z-o-o/. 

9.2 Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek zostaną zwołane celem wyrażenia zgody na 

połączenie oraz podjęcia innych stosownych uchwał po spełnieniu wszelkich wymogów 

proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia Spółek. 

9.3 Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólnika Spółek o zamiarze połączenia stosownie 

do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniu Zarządy Spółek oznaczą miejsce oraz termin, w 

którym Wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z 

treścią art. 505 k.s.h. 

9.4 Uzasadnienie biznesowe połączenia zostało opracowane przez Zarządy Spółek i stanowi 

załącznik do niniejszego planu połączenia. 

9.5 Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń i zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których 

obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych 

stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam 

określony. 

9.6 Stosownie do art. 507 k.s.h. zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla 

każdej z nich uchwały o połączeniu. 

9.7 W zakresie nieuregulowanym niniejszym planem połączenia, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy k.s.h. 

9.8 Niniejszy plan połączenia został sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej z łączących się Spółek. 

9.9 Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między łączącymi się Spółkami w dniu 

31 stycznia 2023 r. 

Załączniki 

(i) Załącznik 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, 

(ii) Załącznik 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, 

(iii) Załącznik 3 – projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, 

(iv) Załącznik 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, 

(v) Załącznik 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, 

(vi) Załącznik 6 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej, 

(vii) Załącznik 7 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, 

(viii) Załącznik 8 – biznesowe uzasadnienie połączenia Spółek, 

(ix) Załącznik 9 – bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2022 r., 

https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/company/polaczenie-spolek-danfoss-poland-sp-z-o-o/
https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/company/polaczenie-spolek-danfoss-poland-sp-z-o-o/
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(x) Załącznik 10 – bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2022 r.  
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Strona Podpisowa 

W imieniu Danfoss Poland sp. z o.o.  

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Prezes Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członek Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

W imieniu Sondex sp. z o.o. 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członkini Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Członek Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 
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Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Spółki Przejmującej 

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Danfoss Poland spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 

___________________ 2023 r. 

§ 1 

Zgromadzenie Wspólników spółki Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej "Spółką Przejmującą", działając na podstawie art. 

506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 

("k.s.h.") postanawia dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Sondex spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie, Żelazkowo 14, 84-351 Nowa Wieś 

Lęborska, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000268635, posiadającej numer NIP: 8411647581 i REGON: 220332358, zwaną dalej "Spółką 

Przejmowaną". 

§ 2 

1. Połączenie Spółek nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka 

Przejmująca wyda Danfoss A/S z siedzibą w Nordborg, Dania, tj. jedynemu wspólnikowi Spółki 

Przejmowanej (dalej "Wspólnik Spółki Przejmowanej"). 

2. Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Spółki Przejmowanej, 

która zostanie rozwiązana z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru właściwego ze 

względu na siedzibę Spółki Przejmującej. 

§ 3 

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony w dniu 31 stycznia 

2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek, którego odpis stanowi Załącznik 1 do niniejszej 

uchwały, oraz na zmiany w umowie Spółki Przejmującej, o których mowa w § 4. 

2. Połączenie nastąpi w sposób określony w planie połączenia. 

§ 4 

1. Zgodnie z planem połączenia, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o 

1.776.600 zł poprzez utworzenie nowych 846 udziałów, każdy o wartości nominalnej 2.100 zł. 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie równy 33.698.700 zł i będzie 

dzielił się na 16.047 udziałów, każdy o wartości nominalnej 2.100 zł.  

2. Nowoutworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 

wskazanego w planie połączenia. Z nowoutworzonymi udziałami nie są związane żadne 

szczególne uprawnienia. 
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3. Nowoutworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu 

na dzień połączenia. Wspólnik Spółki Przejmowanej nabędzie udziały w dniu połączenia, z 

mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania. 

4. Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o porównanie godziwej wartości rynkowej 

100% kapitału własnego Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Godziwa wartość 1 

udziału Spółki Przejmującej wynosi 44.118,81 zł, zaś godziwa wartość 1 udziału Spółki 

Przejmowanej wynosi 266,71 zł. Parytet wymiany udziałów ustalono w wysokości 165,4187. 

Oznacza to, że za 140.000 udziałów w Spółce Przejmowanej Wspólnik Spółki Przejmowanej 

otrzyma 846 udziałów Spółki Przejmującej. 

§ 5 

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznana dopłata od Spółki Przejmującej, o której mowa 

w art. 492 § 2 k.s.h. w wysokości 14 486,74 zł. 

§ 6 

1. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia. 

2. Członkom organów Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści. 

Żadne osoby nie są szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej, w związku z czym 

Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw takim osobom. 

3. Żadne szczególne korzyści nie zostaną przyznane innym osobom uczestniczącym w 

połączeniu Spółek. 

§ 7 

W umowie Spółki Przejmującej wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd tej spółki do 

dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z 

przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, planem połączenia i 

obowiązującymi przepisami.  

§ 9 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §4 oraz §7, ze 

skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia 

kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. 
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Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Spółki Przejmowanej 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Sondex spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie z dnia ___________________ 2023 r. 

§ 1 

Zgromadzenie Wspólników spółki Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żelazkowie, zwanej dalej "Spółką Przejmowaną", działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ("k.s.h.") postanawia 

dokonać połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Danfoss Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

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

0000018540, posiadającej numer NIP: 5860005844 i REGON: 190209149, zwaną dalej "Spółką 

Przejmującą". 

§ 2 

1. Połączenie Spółek nastąpi w sposób określony w art 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka 

Przejmująca wyda Danfoss A/S z siedzibą w Nordborg, Dania, tj. jedynemu wspólnikowi Spółki 

Przejmowanej (dalej "Wspólnik Spółki Przejmowanej"). 

2. Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Spółki Przejmowanej, 

która zostanie rozwiązana z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru właściwego ze 

względu na siedzibę Spółki Przejmującej. 

§ 3 

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony w dniu 31 stycznia 

2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek, którego odpis stanowi Załącznik 1 do niniejszej 

uchwały, oraz na zmiany w umowie Spółki Przejmującej, o których mowa w § 4. 

2. Połączenie nastąpi w sposób określony w planie połączenia. 

§ 4 

1. Zgodnie z planem połączenia, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o 

1.776.600 zł poprzez utworzenie nowych 846 udziałów, każdy o wartości nominalnej 2.100 zł. 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie równy 33.698.700 zł i będzie 

dzielił się na 16.047 udziałów, każdy o wartości nominalnej 2.100 zł.  

2. Nowoutworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 

wskazanego w planie połączenia. Z nowoutworzonymi udziałami nie są związane żadne 

szczególne uprawnienia. 
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3. Nowoutworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu 

na dzień połączenia. Wspólnik Spółki Przejmowanej nabędzie udziały w dniu połączenia, z 

mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania. 

4. Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o porównanie godziwej wartości rynkowej 

100% kapitału własnego Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Godziwa wartość 1 

udziału Spółki Przejmującej wynosi 44.118,81 zł, zaś godziwa wartość 1 udziału Spółki 

Przejmowanej wynosi 266,71 zł. Parytet wymiany udziałów ustalono w wysokości 165,4187. 

Oznacza to, że za 140.000 udziałów w Spółce Przejmowanej Wspólnik Spółki Przejmowanej 

otrzyma 846 udziałów Spółki Przejmującej. 

§ 5 

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznana dopłata od Spółki Przejmującej, o której mowa 

w art. 492 § 2 k.s.h. 14 486,74 zł. 

§ 6 

1. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia. 

2. Członkom organów Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści. 

Żadne osoby nie są szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej, w związku z czym 

Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw takim osobom. 

3. Żadne szczególne korzyści nie zostaną przyznane innym osobom uczestniczącym w 

połączeniu Spółek. 

§ 7 

W umowie Spółki Przejmującej wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd tej spółki do 

dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z 

przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, planem połączenia i 

obowiązującymi przepisami.  

§ 9 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §4 oraz §7, ze 

skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia 

kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. 
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Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej 

 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.698.700 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 16.047 (słownie: szesnaście tysięcy 

czterdzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 2.100 (słownie: dwa 

tysiące sto) złotych każdy. 
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Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 

Stan księgowy Spółki Przejmowanej Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żelazkowie na dzień 1 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco: 

1. Bilans Spółki Przejmowanej Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żelazkowie na dzień 1 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

19.132.686,09 zł. Wartość majątku Spółki Przejmowanej liczona jako aktywa netto wynosi 

15.548.700,62 zł na dzień 1 grudnia 2022 r. 

2. Wycena Spółki Przejmowanej Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Żelazkowie na dzień 1 grudnia 2022 r., obliczona w oparciu o metodę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych oraz metodę mnożników transakcyjnych oraz mnożników giełdowych 

wynosi 37.339.000 zł. 

Wartość aktywów i pasywów ujęta w punkcie 1 niniejszego załącznika została określona na podstawie 

niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Spółki Przejmowanej Sondex spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie na dzień 1 grudnia 2022 r.  

Wycena majątku określona w punkcie 2 niniejszego załącznika została sporządzona metodą 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą mnożników transakcyjnych oraz mnożników 

giełdowych. 

 

Żelazkowo, dnia 31 stycznia 2023 r. 

W imieniu Sondex sp. z o.o. 

 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członkini Zarządu 

 

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Członek Zarządu 
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Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej 

Stan księgowy Spółki Przejmowanej Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na dzień 1 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco: 

3. Bilans Spółki Przejmowanej Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grodzisku Mazowieckim na dzień 1 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 574.291.410,09 zł. Wartość majątku Spółki Przejmowanej liczona jako aktywa netto wynosi 

175.326.928,43 zł na dzień 1 grudnia 2022 r. 

4. Wycena Spółki Przejmowanej Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na dzień 1 grudnia 2022 r., obliczona w oparciu o metodę 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę mnożników transakcyjnych oraz 

mnożników giełdowych wynosi 670.650.000 zł. 

Wartość aktywów i pasywów ujęta w punkcie 1 niniejszego załącznika została określona na podstawie 

niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Spółki Przejmowanej Danfoss Poland spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na dzień 1 grudnia 2022 r.  

Wycena majątku określona w punkcie 2 niniejszego załącznika została sporządzona metodą 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą mnożników transakcyjnych oraz mnożników 

giełdowych. 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 stycznia 2023 r. 

W imieniu Danfoss Poland sp. z o.o.  

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Prezes Zarządu 

 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członek Zarządu  
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Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej 

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1467 ("k.s.h."), Zarząd Spółki Przejmującej – Danfoss Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości 

majątku Spółki Przejmującej zostało sporządzone na dzień 1 grudnia 2022 r. dla celów połączenia 

Spółki Przejmującej ze spółką Sondex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żelazkowie. 

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni 

bilans roczny, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 120). 

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została 

sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Informacja ta została 

przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 1 grudnia 2022 r.  

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej określono jako 

175.326.928,43 (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć dziewięćset dwadzieścia 

osiem 43/100) złotych na dzień 1 grudnia 2022 r. 

Wartość netto majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2022 r. wynosi 175.326.928,43 złotych 
i wynika z przeliczenia: 

AKTYWA RAZEM  574.291.410,09 

minus   

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  398.964.481,66 

WARTOŚĆ BILANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NETTO  175.326.928,43 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 stycznia 2023 r. 

W imieniu Danfoss Poland sp. z o.o.  

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Prezes Zarządu 

 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członek Zarządu  
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Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 

2022 r. poz. 1467 ("k.s.h."), Zarząd Spółki Przejmowanej – Sondex spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki 

Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 grudnia 2022 r. dla celów połączenia Spółki 

Przejmowanej ze spółką Danfoss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grodzisku Mazowieckim. 

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni 

bilans roczny, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 120). 

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została 

sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą. Informacja ta została 

przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 1 grudnia 2022 r.  

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej określono jako 

15.548.700,62 (piętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset 62/100) zł na dzień 

1 grudnia 2022 r. 

Wartość netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2022 r. wynosi 15.548.701,09 złotych 
i wynika z przeliczenia: 

AKTYWA RAZEM  19.132.686,09 

minus   

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  3.583.985,47 

WARTOŚĆ BILANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NETTO  15.548.700,62 

 

Żelazkowo, dnia 31 stycznia 2023 r. 

W imieniu Sondex sp. z o.o. 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członkini Zarządu 

 

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Członek Zarządu  
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Biznesowe uzasadnienie połączenia Spółek 

1. Informacje ogólne 

Planowane połączenie zakłada, że w pierwszej połowie 2023 roku dojdzie do integracji 

działalności Spółki i Sondex w ten sposób, że dojdzie do połączenia obu tych spółek, gdzie 

spółka Danfoss Poland Sp. z o.o. będzie podmiotem przejmującym, który przetrwa połączenie, 

natomiast Sondex sp. z o.o. będzie podmiotem przejmowanym, a w wyniku połączenia dojdzie 

do unicestwienia bytu prawnego Sondex sp. z o.o. Połączenie to będzie ostatnim etapem 

przeprowadzanej w Polsce integracji działalności spółek. 

2. Geneza połączenia Spółek 

Celem połączenia jest przede wszystkim konsolidacja działalności, w tym działalności 

operacyjnej i decyzji zarządczych, a w konsekwencji integracja systemów obu łączących się 

spółek. W rezultacie połączenie spółek doprowadzi do osiągnięcia korzyści wynikających 

przede wszystkim z optymalizacji kosztów i synergii w zakresie operacyjnym. 

Na decyzję o konieczności globalnej reorganizacji, podjętą na poziomie grupy Danfoss A/S w 

porozumieniu z zainteresowanymi spółkami zależnymi (Danfoss Poland sp. z o.o. i Sondex 

sp. z o.o.), wpłynęły w szczególności następujące czynniki: 

(i) Przyczyny rynkowe: znacznie lepsza identyfikacja marki „Danfoss” na rynku 

przez klientów; 

(ii) Potrzeby klientów: sygnalizowana przez nich potrzeba uproszczenie biznesu – 

klienci chcą, a często (z przyczyn systemowych czy kosztów administracyjnych) 

muszą robić interesy tylko z jednym podmiotem prawnym (zamówienia, dostawy, 

fakturowanie); 

(iii) Racjonalizacja kosztów i ryzyka operacyjnego: zmniejszone koszty 

administracyjne, związane z przestrzeganiem przepisów prawnych, 

regulacyjnych, ograniczeniu koniecznych albo niezbędnych czynności 

formalnych dzięki jednemu podmiotowi prawnemu zamiast dwóch;  

(iv) Lepsze i efektywniejsze zarządzanie sprawami spółek z grupy, w tym kwestiami 

biznesowymi – grupa Danfoss systematycznie pracuje nad zmniejszeniem liczby 

podmiotów prawnych w celu zmniejszenia globalnej złożoności i usprawnienia 

komunikacji między centralą w Danii a lokalnymi pracownikami w Polsce; 

(v) Lepsze i efektywniejsze zarządzanie organizacja łańcucha dostaw oraz 

zaopatrzenia; 

(vi) Ambitniejsze wykorzystanie wspólnych zasobów ludzkich - pracownicy 

Danfoss/Sondex w Polsce mogą z łatwością pracować nad zadaniami dla 

wszystkich zakładów produkcyjnych tej grupy w Polsce, a jeden wspólny 

pracodawca może oferować pracownikom elastyczną zmianę zakresów 

obowiązków / specjalizacji w ramach zidentyfikowanych wewnętrznie potrzeb 
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wsparcia - bez prowadzenia czasochłonnych i kosztownych formalnych 

procesów HR; 

(vii) Aspekty kontrolingowe oraz konieczność operowania na tych samych systemach 

księgowych i systemach raportowania: 

W szczególności, jednym z kluczowych aspektów decydujących o planowanym 

połączeniu była konieczność włączenia działalności Sondex sp. z o.o. do jednego 

systemu raportowania. Implementacja ogólnofirmowego systemu ONE ERP SAP 

HANA do działalności prowadzonej obecnie przez Sondex sp. z o.o. daje możliwość 

zwiększenia konsolidacji podmiotów prawnych.  

(viii) HR / rozwój kariery - pracownicy Danfoss w Polsce mogą z łatwością pracować 

z zadaniami dla obu „firm”, a także możemy przenosić pracowników między 

dwiema firmami bez zawierania nowych umów o pracę 

(ix) Lepsze zarządzanie – grupa Danfoss systematycznie pracuje nad 

zmniejszeniem liczby podmiotów prawnych w celu zmniejszenia globalnej 

złożoności i usprawnienia komunikacji między centralą w Danii a lokalnymi 

pracownikami w Polsce. 

 

Uwzględniając powyższe, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zdecydowały, że połączenie 

Spółek zrealizuje założenia ekonomiczne i gospodarcze oraz przyczyni się do poprawy wyników 

finansowych w ramach grupy Danfoss A/S i osiągnięcia szeregu innych wyżej wymienionych korzyści. 

 

[PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE] 
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W imieniu Danfoss Poland sp. z o.o.  

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Prezes Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członek Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

W imieniu Sondex sp. z o.o. 

 

_____________________________________________ 

Danuta Krystyna Lagrzycka 

Członkini Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 

 

 

_____________________________________________ 

Adam Kamil Jędrzejczak 

Członek Zarządu 

__________________________________ 

miejscowość, data 
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Bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2022 r. 

 

Bilans Danfoss Poland Sp. z o.o. sporządzony na dzień 01.12.2022 

  

AKTYWA 
Stan na dzień 

01.12.2022 r.  

A. AKTYWA TRWAŁE 295 852 631,63 

  I. Wartości niematerialne i prawne 136 187,45 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 

    2. Wartość firmy 0,00 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 136 187,45 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 

  II. Rzeczowe aktywa trwałe 295 643 784,18 

    1. Środki trwałe 259 950 369,47 

        a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 10 191 005,67 

        b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 129 614 585,40 

        c) urządzenia techniczne i maszyny 116 482 590,13 

        d) środki transportu 2 635 560,10 

        e) inne środki trwałe 1 026 628,17 

    2. Środki trwałe w budowie 35 693 414,71 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

  III. Należności długoterminowe 0,00 

    1. Od jednostek powiązanych 0,00 

    2. Od pozostałych jednostek 0,00 

  IV. Inwestycje długoterminowe 67 620,00 

    1. Nieruchomości 0,00 

    2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

    3. Długoterminowe aktywa finansowe 67 620,00 

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 

          - udziały lub akcje 0,00 

          - inne papiery wartościowe 0,00 

          - udzielone pożyczki 0,00 

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

       b) w pozostałych jednostkach 67 620,00 

          - udziały lub akcje 67 620,00 

          - inne papiery wartościowe 0,00 

          - udzielone pożyczki 0,00 

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

    4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 

  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 040,00 

    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 040,00 
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B. AKTYWA OBROTOWE 278 438 778,46 

  I. Zapasy 142 116 942,13 

    1. Materiały 112 511 242,68 

    2. Półprodukty i produkty w toku 19 817 566,99 

    3. Produkty gotowe 6 297 696,90 

    4. Towary 3 490 435,56 

    5. Zaliczki na dostawy 0,00 

  II. Należności krótkoterminowe 132 524 410,45 

    1. Należności od jednostek powiązanych 57 158 055,41 

       a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44 059 545,71 

          - do 12 miesięcy 44 059 545,71 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 

       b) inne 13 098 509,70 

    2. Należności od pozostałych jednostek 75 366 355,04 

       a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 68 618 468,79 

        - do 12 miesięcy 68 618 468,79 

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 

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

oraz innych świadczeń 5 869 025,57 

       c) inne  878 860,68 

       d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 

  III. Inwestycje krótkoterminowe 3 486 578,07 

    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 486 578,07 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 

        - udziały lub akcje 0,00 

        - inne papiery wartościowe 0,00 

        - udzielone pożyczki 0,00 

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

     b) w pozostałych jednostkach 0,00 

        - udziały lub akcje 0,00 

        - inne papiery wartościowe 0,00 

        - udzielone pożyczki 0,00 

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

     c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 486 578,07 

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 486 578,07 

        - inne środki pieniężne 0,00 

        - inne aktywa pieniężne 0,00 

    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 310 847,81 

AKTYWA RAZEM 574 291 410,09 

 

   

PASYWA 
Stan na dzień 

01.12.2022 r. 
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A. Kapitał (fundusz) własny 175 326 928,43 

  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 922 100,00 

  II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 

  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 

  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 126 763 813,04 

  V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 643,63 

  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -115 268,92 

  VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych 0,00 

  VIII. Zysk ( strata) netto 16 752 640,68 

  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 398 964 481,66 

  I. Rezerwy na zobowiązania 26 896 495,00 

     1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 

     2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 24 908 325,00 

       - długoterminowa 23 223 486,00 

       - krótkoterminowa 22 900 237,00 

     3. Pozostałe  rezerwy 1 988 170,00 

        - długoterminowa 0,00 

        - krótkoterminowa 1 988 170,00 

 II. Zobowiązania długoterminowe 162 771 814,81 

   1. Wobec jednostek powiązanych 160 000 000,00 

   2. Wobec pozostałych jednostek 2 771 814,81 

            a) kredyty 0,00 

       b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

            c) inne zobowiązania finansowe 2 771 814,81 

            d) inne 0,00 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe 207 955 755,18 

    1. Wobec jednostek powiązanych 76 831 013,11 

       a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 76 831 013,11 

        - do 12 miesięcy 76 831 013,11 

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 

       b) inne (finansowe) 0,00 

    2. Wobec pozostałych jednostek 129 477 865,79 

       a) kredyty i pożyczki 0,00 

       b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

       c) inne zobowiązania finansowe 2 548 173,37 

       d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 119 094 361,57 

        - do 12 miesięcy 119 094 361,57 

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 

       e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 
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       f) zobowiązania wekslowe 0,00 

       g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 6 733 370,17 

       h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 

       i) inne 1 101 960,68 

    3. Fundusze specjalne 1 646 876,28 

  IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 340 416,67 

    1. Ujemna wartość firmy 0,00 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 340 416,67 

Pasywa razem 574 291 410,09 
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Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2022 r. 

 

Bilans Sondex Sp. z o.o. sporządzony na dzień 01.12.2022  

  

AKTYWA 01.12.2022 

A.  AKTYWA TRWAŁE 10 132 258,46 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2.  Wartość firmy   

3.  Inne wartości niematerialne i prawne   

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 9 973 397,75 

1.  Środki trwałe 7 622 911,29 

a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 171 686,10 

b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 700 407,51 

c)  urządzenia techniczne i maszyny 4 722 329,62 

d)  środki transportu 28 488,06 

e)  inne środki trwałe   

2.  Środki trwałe w budowie 2 350 486,46 

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

III.  Należności długoterminowe 0,00 

1.  Od jednostek powiązanych 0,00 

2.  Od pozostałych jednostek 0,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 

1.  Nieruchomości 0,00 

2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

a)  w jednostkach powiązanych 0,00 

–  udziały lub akcje 0,00 

–  inne papiery wartościowe 0,00 

–  udzielone pożyczki 0,00 

–  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

b)  w pozostałych jednostkach 0,00 

–  udziały lub akcje 0,00 

–  inne papiery wartościowe 0,00 

–  udzielone pożyczki 0,00 

–  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

4.  Inne inwestycje długoterminowe 0,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 860,71 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 158 860,71 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 9 000 427,63 

I.  Zapasy 1 420 583,84 

1.  Materiały 1 010 252,65 

2.  Półprodukty i produkty w toku 67 238,91 

3.  Produkty gotowe 333 885,26 

4.  Towary   

5.  Zaliczki na dostawy 9 207,02 

II.  Należności krótkoterminowe 7 300 710,66 

1.  Należności od jednostek powiązanych 6 138 584,42 

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 4 259 732,33 

–  do 12 miesięcy   

–  powyżej 12 miesięcy 0,00 

b)  inne 1 878 852,09 

2.  Należności od pozostałych jednostek 1 162 126,24 

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:   
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–  do 12 miesięcy   

–  powyżej 12 miesięcy 0,00 

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 162 126,24 

c)  inne   

d)  dochodzone na drodze sądowej 0,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 132 427,24 

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe   

a)  w jednostkach powiązanych 0,00 

–  udziały lub akcje 0,00 

–  inne papiery wartościowe 0,00 

–  udzielone pożyczki 0,00 

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b)  w pozostałych jednostkach 0,00 

–  udziały lub akcje 0,00 

–  inne papiery wartościowe 0,00 

–  udzielone pożyczki 0,00 

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 132 427,24 

–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 590,05 

–  inne środki pieniężne   

–  inne aktywa pieniężne 130 837,19 

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146 705,89 

SUMA AKTYWÓW 19 132 686,09 

 4 653 731,65 

PASYWA 44 896,00 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 548 700,62 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 7 000 000,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 6 605 148,60 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny   

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 1 943 552,02 

IX.  Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 0,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 583 985,47 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 722 540,70 

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 381,24 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne 716 159,46 

–  długoterminowa 0,00 

–  krótkoterminowa 0,00 

3.  Pozostałe rezerwy   

–  długoterminowe 0,00 

–  krótkoterminowe   

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 

1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 

2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 

a)  kredyty i pożyczki 0,00 

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 

d)  inne 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 2 861 444,77 

1.  Wobec jednostek powiązanych   

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

–  do 12 miesięcy   

–  powyżej 12 miesięcy 0,00 
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b)  inne 0,00 

2.  Wobec pozostałych jednostek 2 730 607,58 

a)  kredyty i pożyczki 0,00 

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 453 860,65 

–  do 12 miesięcy   

–  powyżej 12 miesięcy 0,00 

e)  zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 

f)  zobowiązania wekslowe 0,00 

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 
276 746,93 

h)  z tytułu wynagrodzeń   

i)  inne   

3.  Fundusze specjalne 130 837,19 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 

1.  Ujemna wartość firmy 0,00 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

–  długoterminowe 0,00 

–  krótkoterminowe 0,00 

SUMA PASYWÓW 19 132 686,09 
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