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Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu spółki pod firmą GROCLIN Spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000136069, o kapitale zakładowym w wysokości 11.577.873 zł, NIP 9230026002, REGON 

970679408 ( „Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1030 – tekst jednolity z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym po raz drugi zawiadamiam Państwa, jako 

akcjonariuszy Spółki Przejmującej, o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą GROCLIN 

Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228023, o kapitale 

zakładowym w wysokości 10.000.000 PLN, NIP 9251974709, REGON 080002175 („Spółka Przejmowana”).  

Jednocześnie informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu, 

odbędzie się w dniu  28 czerwca 2019 roku.  

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej 

przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu 

połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h.: w następstwie czego:  

− Spółka Przejmowana zostanie rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji;  

− majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą przy czym Spółka Przejmująca wstąpi 

we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 

W związku z powyższym informuję, iż akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami, o 

których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. począwszy od dnia 20 maja 2019 r. do dnia zakończenia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki Przejmującej. 

Plan połączenia został ogłoszony na stronie internetowej Spółki i udostępniany pod adresem 

http://pl.groclin.com/front_news/display_list/financial_reporting_current_pl/2019. 
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