
Załącznik nr 3: Projekt zmiany Umowy Społki Przejmującej

Załącznik nr 3  do Planu Podziału SILEMAN Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 28.06.2021r.

Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej 

Proponuje się następujące zmiany umowy Spółki „ELSAT” Sp. z o.o. 

a. Zmienia  się  dotychczasowe  brzmienie  §  8.  Umowy  Spółki  nadając  mu  brzmienie
następujące:

§ 8.
1. Kapitał  zakładowy Spółki  wynosi  986.000,00 zł   (dziewięćset osiemdziesiąt  sześć

tysięcy złotych) i dzieli się na 1.972 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Kapitał  zakładowy  Spółki  może  być  pokryty  wkładami  gotówkowymi

i niepieniężnymi.

b. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9. Umowy Spółki  nadając mu brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników:
1. Gabriela  Golicz  -  368 (trzysta sześćdziesiąt  osiem )  udziałów  po 500 zł  (pięćset

złotych) każdy, o łącznej wartości  184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące
złotych) zostało  objętych  i  opłaconych  wkładem  pieniężnym  przy  zawiązaniu
Spółki ,

2. Piotr Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych)
każdy,  o łącznej wartości  184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki , 

3. Michał Moś - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych)
każdy,  o łącznej wartości  184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki,

4. Mateusz Golicz - 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych)
każdy,  o łącznej  wartości   217.000,00  zł  (dwieście  siedemnaście  tysięcy)  zostało
objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021
r.,  które  pokryte  zostały  wkładem  niepieniężnym  tj.  częścią  majątku  Spółki
dzielonej  SILEMAN  Sp.  z  o.o.   z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej,  zarejestrowanej  w
Rejestrze  Przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gliwicach,  X
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, stanowiącą zorganizowaną część
jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art.
529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z
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dnia  28.06.2021  r.  o łącznej  wartości  434  214,75  zł  (czterysta  trzydzieści  cztery
tysiące  dwieście  czternaście  złotych 75/100),  nadwyżka  wartości  wkładu  ponad
wartość  nominalną  udziałów  Spółki  zostaje  przeniesiona  na  kapitał  zapasowy
Spółki (agio),

5. Iwona  Moś  434  (czterysta  trzydzieści  cztery)  udziały  po  500  zł  (pięćset  złotych)
każdy,  o łącznej  wartości   217.000,00  zł  (dwieście  siedemnaście  tysięcy)  zostało
objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021
r.,  które  pokryte  zostały  wkładem  niepieniężnym  tj.  częścią  majątku  Spółki
dzielonej  SILEMAN  Sp.  z  o.o.   z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej,  zarejestrowanej  w
Rejestrze  Przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gliwicach,  X
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, stanowiącą zorganizowaną część
jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art.
529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z
dnia  28.06.2021r.  o  łącznej  wartości  434  214,75  zł  (czterysta  trzydzieści  cztery
tysiące  dwieście  czternaście  złotych 75/100),  nadwyżka  wartości  wkładu  ponad
wartość  nominalną  udziałów  Spółki  zostaje  przeniesiona  na  kapitał  zapasowy
Spółki (agio).

Ruda Śląska, dnia 28.06.2021r.

Justyna Mura
Prezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.

Gabriela Golicz
Prezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.

______________ ______________

Mateusz Golicz
Wiceprezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.

______________

Michał Moś
Wiceprezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.

______________
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