
Zalacznik Nr 2 do Planu polaczenia

Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w
sp6lki pod firmq: WEHA Sp. z o.o. z siedzibE w Strzegomiu woj. dolnodlqskie

wpisanej do Rejestru PrzedsiQbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego pod
numerem KRSr 0000183384 (dalej: WEHA) w zwiqzku z polqczeniem ze sp6lkq

I\4 ETAL JAWOR Sp. Z o.o.
z siedziba w laworze woj. dolno6laskie

wpisanej do Rejestru PrzedsiQbiorc6w Krajowego Rejestru SEdowego
pod numerem KRS: 0000009928 (dalej: METAL JAWOR)

Nadzwyczajne Zgromadzenle Wsp6lnik6w postanawia :

1. polqczyi w trybie art. 492 5 1 pkt 1 k,s,h, sp6tke I4ETAL ]AWOR z
siedzib4 w Jaworze, ul. Wiejska 2, 59-400 Jawor, wpisanq do rejestru
przedsiqblorc6w prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru SAdowego
przez Sqd Rejonowy we Wroclawiu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru SEdowego pod numerem KRS: 0000009928, NIP: 6951346385
jako sp6lka przejmujqcE ze sp6lkE WEHA siedzibq w Strzegomiu, ul.
Armii Krajowej 31, 58-150 Strzegom, wpisanE do rejestru
przedsiQbiorc6w prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sqdowego
przez SEd Rejonowy we Wroclawiu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru SAdowego pod numerem KRS: 0000183384, NIP: 8841000623
jako sp6lka przejmowanE, poprzez przeniesienie calego majEtku
sp6lki przejmowanej na sp6lkq przejmujqcE,

2. wyrazi(. zgodQ na Plan polqczenia uzgodniony pomiQdzy N4ETAL JAWOR
jako sp6lkE przejmujacq oraz WEHA jako sp6lkq przejmowanE w dniu 25
sierpnia 2021 roku oraz tre6i wszystkich zalEcznik6w do planu
polqczenia,

3. w ramach polEczenia, podwy2szyi kapital zakladowy METAL IAWOR z
kwoty 890.000,00 PLN (stownie: osiemset dziewiQidziesiAt tysiqcy
zlotych 00/100) do kwoty 1.152.000,00 PLN (stownie: jeden mition sto
piQidziesiEt dwa zlote 00/100) poprzez utworzenie 2.620 (slownie: dwa
tysiAce sze:;iset dwadzie6cia) nowych udzial6w o warto6ci nominalnej
r6wnej 100,00 PLN (slownie: sto ztotych) kazdy i lacznej wartoSci
nominalnej r6wnej 262.000,00 PLN (stownie: dwiescie sze6idztesiat dwa
tysiqce zlotych 00/100), kt6re to nowe udzialy zostana objete przez
jedynego wsp6lnika sp6lki WEHA, w zamian za wszystkte jej udzialy w
sp6lce przejmowanej,

4. wyrazi( zgode na wprowadzenie nastQpujEcych zmian w akcie
zalozycielskim N4 ETAL JAWOR:

a, S 2 aktu zalo2ycie ls kieg o [4ETAL ]AWOR otrzymuje nastepujace
brzm ien ie :

1,,,Sp6lka prowadzona bedzie pod firmE: ,,WEHA" Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzia lno6cia.
2. Sp6lka mo2e u2ywai nazwy w skr6cie: ,,WEHA"- Sp. z. o. o. oraz jej
odpowiednika w jezykach obcych i wyr62niajqcego j4 zry\ku gtaticzno".
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b. 5 7 aktu zatozycielskiego 14ETAL JAWOR otrzymuje nastQpujECe
brzmieniei
,,Przedmiotem dzialalno6ci Sp6lki jest:
7) 25.1,7.2 Produkcja konstrukcji metalowych i ich czQ6ci
2) 25.29.2 Produkcja pozostalych zbiornik6w, cystern i pojemnik6w
meta lowych
3) 25.97.2 Produkcja pojemnik6w metalowych
4) 28.22.2 Produkcja utzqdzei diwigowych i chwytak6w
5) 28.24.2 Produkcja narzqdzi rqcznych mechanicznych
6) 28.4l.Z Produkcja maszyn do obr6bki metatu
7) 28.49.2 Produkcja pozostatych narzqdzi mechanicznych
B) 28.99.2 Produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej n iesklasyfikowa na
9) 46.74.2 Dzialalnosi agent6w zajmujacych siq sprzeda24 maszyn,
urzEdzefi przemyslowych, statk6w i samolot6w
I0) 46.7A.2 Dzialalno5i agent6w specjalizujacych siQ w sprzeda2y
pozostalych okre6lonych towar6w
17) 46.79.2 Dzialalnosi agent6w zajmujqcych stq sprzeda2E towarow
162nego rodzaju
12) 46.67.2 Sprzeda2 hurtowa maszyn i urz4dzei rolniczych oraz
dodatkowego wyposa2enia
73) 46.69.2 STzeda2 hurtowa pozostalych maszyn i urzqdzed
74) 46.90.2 Sprzedaz hurtowa n iewyspecjalizowa na
15) 47.74.2 Sprzeda2 detaliczna pozostalych nowych wyrob6w
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
76) 47.99.2 Pozostala sprzedaZ detaliczna prowadzona poza sieciq
sklepowE, straganami i targowiskami
17) 70.22.2 Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalno6ci
gospodarczej i zarzadzania
78) 77.!2.2 DzialalnoSi w zakresie in2ynierii i zwiEzane z niq doradztwo
tech niczne

5 8 aktu zalo2ycielskiego N4 ETAL JAWOR otrzymuje nastQpujEce
brzm ien ie :

,,Kapital zakladowy Sp6lki wynosi 1,152,000,00 pLN (slownie: jeden
milion sto pieidziesiEt dwa z+ote 00/100) i dzieli sie na 11.520 r6wnych i

niepodzielnych udzial6w po 100,00 PLN (slownie: sto zlotych) kazdy,,.

g 10 aktu zalo2ycielskiego [4ETAL ]AWOR otrzymuje nastepujace
brzm ien ie :

,,Udziaty w Sp6lce przyslug ujq:
- Panu Stefanowi Deschler, kt6ry jest wlagcicielem B.9OO (slownie: osiem
tysiQcy dziewiQiset zlotych) udzial6w po 1OO,OO pLN (slownie: sto
zlotych) ka2dy o lAcznej wartosci 890.000,00 pLN (stownie: osiemset
dziewieidziesiqt zlotych 00/100)
- Sp6lce Weha Ludwig Werwein Gmbh z siedzibE w
wlascicielem 2.620 (siownie: dwa tysiAce sze6iset
po 100,00 PLN (slownie: sto ztotych) kazdy
262.000,00 PLN (slownie: dwieScie szedidziesiAt
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I 11 ust.1 aktu zalo2ycielskiego METAL IAWOR otrzymuje nastQpujAce
brzmienie:
,, 1. Podwy2szenie kapitalu zakladowego do 31 grudnia 2035 roku do
kwoty 5.000.000,00 PLN (slownie: piQciu milion6w) ztotych nie stanowi
zmiany umowy Sp6lki.

5 23 ust.5 aktu zalo2ycielskiego METAL JAWOR otrzymuje nastqpujEce
brzm ien ie :

,)ezeli Zatzqd ustanowil prokurQ, prokurent reprezentuje Sp6lkQ lacznie z
czlonkiem Zarzqdu lub drugim prokurentem".

5. wyrazia zgodq na polqczenie zgodnie z Planem polaczenia.

f.

5r vrul lu,ot,
ilk;Ui;y;;i

Za WEHA

Sk6ra

Za METAL


