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VIII SPÓŁKA PRZEJMOWANA – INTUR KFS SP. Z O.O. 

8.1 DANE O EMITENCIESPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 

8.1.1 OZNACZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Firma    Intur Konstrukcje- Fasady- Spedycja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Forma prawna   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby   Polska 
Siedziba    Inowrocław 
Adres    ul. Marcinkowskiego 154, 88- 100 Inowrocław 
Telefon (052) 355 03 00 
Fax (052) 357 12 26 
Adres strony internetowej intur-kfs.pl 
Adres e- mail sekretariat@intur-kfs.pl 
Numer identyfikacji podatkowej NIP 556 – 000 – 40 – 13 
Numer NIP jako podatnika VAT UE PL 5560004013 
REGON    002481541 
Oddziały    Spółka przejmowana nie posiada oddziałów. 
 

8.1.1.1 PRZEDSTAWICIELSTWO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Spółka Przejmowana posiada przedstawicielstwo w Niemczech: 
 
Kraj siedziby   Niemcy 
Siedziba    40 789 MONHEIM – BAUMBERG 
Adres    LINZERSTR 14 
Telefon 02173/691268 
Fax 02173/691245 
Adres strony internetowej intur-kfs.pl (brak wyodrębnionej strony internetowej przedstawicielstwa) 
Adres e- mail inturkfsde@-online.de 
Przedstawicielstwo Spółki Przejmowanej zarejestrowane jest w Sądzie Rejestrowym w Niemczech pod numerem HRB 
2343. 
 

8.1.2 SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO 
REJESTRU 

Spółka Przejmowana została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091521 w dniu 13 lutego 
2002 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
 
Wcześniejsza rejestracja Spółki Przejmowanej nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 
VIII Wydział Gospodarczy z dnia 4 kwietnia 1990 roku pod numerem 1307. 
 
Spółka przejmowana została utworzona po uzyskaniu Zezwolenia nr BI-II-JP/1071/90 Prezesa Agencji do Spraw 
Inwestycji Zagranicznych z dnia 20 lutego 1990 r. 
W decyzji tej zezwolono założycielom na utworzenie Spółki z udziałem podmiotów zagranicznych pod firmą : 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intur KFS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

8.1.3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Zgodnie z wpisem do KRS, przedmiotem działalności Spółki przejmowanej jest: 
� produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 
� produkcja konstrukcji drzewnych, 
� działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, 
� produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 
� zakładanie stolarki budowlanej, 
� szklenie, 
� wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
� towarowy transport drogowy, 
� produkcja opakowań drewnianych, 
� produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 
� magazynowanie i przechowywanie towarów, 
� działalność pozostałych agencji transportowych, 
� działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 

Sformatowane: Punktory i numeracja



Rozdział VIII – Intur KFS sp. z o.o. Spółka Przejmowana Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

219

� wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
� ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzona 

w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
� posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 
� malowanie. 

8.1.4 HISTORIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I JEJ POPRZEDNIKÓW PRAWNYCH 

Spółka przejmowana została utworzona w 1990 roku. Jej założyciele to: 
� KFS Fenster GmBH.Co.Produktions KG z siedzibą w Soltau (Niemcy), 
� Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział w Inowrocławiu, 
� Hurtownia Materiałów Budowlanych w Inowrocławiu, 
� Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, 
� Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział w Toruniu, 
� Kujawska Wytwórnia Win i Przetworów Owocowo – Warzywnych w Kruszwicy, 
� Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Bydgoszczy Zakład Rybacki w Kruszwicy, 

oraz 53 (pięćdziesiąt trzy) osoby fizyczne. 
 
W kolejnych latach działalności Spółka przejmowana rozwijała się dynamicznie zarówno w zakresie rozmiarów 
inwestycji, jak również w zakresie rozszerzania asortymentu i wielkości produkcji i usług, a także liczby miejsc pracy. 
Spółkę przejmowana charakteryzowała wysoka sprawność organizacyjna, techniczno- produkcyjna i ekonomiczna. 
Spółka przejmowana prowadziła tez szeroka działalność charytatywną. 
Wśród licznych nagród i wyróżnień, należy wymienić przede wszystkim przyznanie Spółce przejmowanej w 1999r. 
CERTYFIKATU JAKOŚCI ISO 9001. 
Do końca 1999 r. obroty Spółki przejmowanej rosły corocznie średnio o 5%, osiągając w 1999 r. wielkość sprzedaży 
własnych produktów 88,5mln zł oraz zatrudnienie 310 pracowników. 
Lata 2000- 2002 uznaje się za najgorsze dla branży budowlanej od początku transformacji w Polsce; również Intur 
KFS Sp. z o.o. przeżył spadek obrotów (o 45% na przestrzeni 3 lat) oraz spadek rentowności (ze znaczną stratą w 
latach 2001 i 2002 r.). 
W 2001 r. podjęto działania restrukturyzacyjne, ale okazały się one niedostatecznie skuteczne wobec głębokiej recesji 
na rynku krajowym i zagranicznym. 
W kwietniu 2002 r. złożono do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie postępowania układowego 
z Wierzycielami. Układ zawarto 29 kwietnia 2002 r. Równocześnie wprowadzono w życie zasady zarządzania 
kryzysowego; opracowano program naprawczy, który obejmował działania restrukturyzacyjne zatrudnienia, 
majątku i zadłużenia. Program naprawczy zyskał uznanie zarówno wierzycieli, jak i instytucji finansowych. Również 
pracownicy Intur KFS Sp. z o.o. wyrazili przyzwolenie i gotowość na znacząca reorganizację. W efekcie, 12 sierpnia 
2002 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Spółki (Sygn. akt 
VIII Ukł 17/02). Od tego czasu Spółka przejmowana skutecznie realizuje przyjęty program naprawczy. 
Konsekwentnie realizowane działania naprawcze przynoszą oczekiwane rezultaty i rokują pozytywnie na przyszłość. 
Układ obowiązuje do 31.08.2005 r. 
Kwota pozostała do spłaty wynosi 1.871.575,72 zł, z czego zaległe 468.368,60 zł. Spłata kwoty 1.403.207,12 zł rozłożona 
jest na cztery równe raty (V – VIII 2005). 
Jednocześnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z wierzycielami układowymi odnośnie rozłożenia kwot pozostałych do 
zapłaty na raty, które zostaną spłacone do końca lutego 2006 roku. 
W 2002 r. Spółka przejmowana pozyskała branżowego inwestora strategicznego, spółkę TRAS TYCHY S.A. 
Kapitał zakładowy zwiększył się siedmiokrotnie- w 2002 r. do 2,8mln zł oraz ponownie w roku 2003 do wysokości 
4,8mln zł. W tym czasie nastąpiła też bardzo widoczna poprawa wyników gospodarowania, co potwierdzają wielkość i 
wyniki uzyskane w 2003 r.- przychody ze sprzedaży (57,2mln zł) wzrosły o 21,7 % w stosunku do roku poprzedniego, 
sam zysk ze sprzedaży, po kilku latach strat, wynosił 1,2mln zł. 
Spółka przejmowana zachowuje pełną rzetelność wobec wierzycieli, informuje ich corocznie o stanie majątkowo- 
finansowym, a  zapłaty rat układowych są zgodne z harmonogramem płatności. 
 
W 2004 r. można już mówić o odzyskaniu zdrowych podstaw finansowych, a także właściwej pozycji rynkowej 
i ugruntowaniu znaczenia Spółki przejmowanej na rynkach krajów Unii Europejskiej. 
Dalszy rozwój działalności Intur KFS Sp. z o.o. odbywa się na ścieżce połączenia za spółką TRAS TYCHY S.A.; u 
podstaw tej fuzji leży zamiar doprowadzenia do wzrostu wartości połączonych przedsiębiorstw. 

8.1.5 RODZAJE I WARTOŚĆ FUNDUSZY WŁASNYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I 
ZASADY ICH TWORZENIA 

Spółka Intur KFS Sp. z o.o. posiada następujące kapitały własne: 
 
Kapitał zakładowy - tworzony z wpłat udziałowców w wysokości na dzień 15.04.2005 r.:   4.846.914,99 zł.  
Kapitał zapasowy – tworzony z zysku Spółki w wysokości na dzień 30.06.2004 r.:    3.734.516,76 zł. 
Kapitał z aktualizacji wyceny utworzony z wyceny środków trwałych w wysokości na dzień 30.06.2004 r.: 
 475.557,41 zł. 
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Kapitał zakładowy 
 
Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz postanowieniami umowy spółki i powinien wynosić co najmniej 50 tysięcy złotych. 
 
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, kapitał zakładowy może być podwyższany oraz obniżany. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących 
lub ustanowienie nowych. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych 
postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin 
podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. 
§ 11 Umowy Spółki przejmowanej stanowi, iż podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu 
milionów) złotych w terminie do 2010 r. nie stanowi zmiany umowy spółki. 
 
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, przewidują również 
podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki, tj. przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub 
kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (art. 260 KSH),  
 
Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany umowy spółki, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, 
lub poprzez umorzenie części udziałów oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 
 
Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zmiany umowy spółki w zakresie podniesienia lub obniżenia kapitału 
zakładowego zapada większością dwóch trzecich głosów, chyba że umowa spółki przewiduje warunki surowsze (art. 
266 KSH). Umowa Spółki przejmowanej nie przewiduje takich warunków. 
 
Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe 
 
Zgodnie z przepisami KSH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zobowiązana do tworzenia kapitałów 
zapasowych oraz rezerwowych. 
Według § 23 ust. 2 Umowy Spółki przejmowanej, z zysku Spółki po opodatkowaniu można tworzyć fundusze 
zwiększające środki obrotowe Spółki, a także fundusz rozwoju (inwestycyjny), fundusz reprezentacyjny, honorariów i 
nagród oraz fundusze na cele charytatywne. 
 

8.1.6 LICZBA I RODZAJ UDZIAŁÓW TWORZĄCYCH KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 
PRZEJMOWANEJ 

Kapitał zakładowy Intur KFS Sp. z o. o. wynosi 4.846.914, 99 (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści sześć 
tysięcy dziewięćset czternaście złotych 99/100) i dzieli się na 37 udziałów o nierównej wartości nominalnej. 
Każdemu ze Wspólników przysługuje jeden udział o nierównej wartości nominalnej, przy czym wartość ta nie może 
być niższa niż pięćset złotych, w świetle § 10 Umowy Spółki przejmowanej. 

8.1.7 INFORMACJE O UDZIAŁACH INNYCH NIŻ OKREŚLONE W PUNKCIE 6 

W Spółce przejmowanej nie istnieją udziały inne niż opisane w punkcie 6. 
 

8.1.8 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Spółki przejmowanej jest opłacony w całości. 
 

8.1.9 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W OKRESIE 
OSTATNICH TRZECH LAT 

 
Na dzień 31 grudnia 2001 roku kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosił 396.410 złotych. 
 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2002 roku  kapitał zakładowy podwyższony 
został o kwotę 1.359.120,00 złotych, w drodze utworzenia 6.000 nowych udziałów po 226,52 złote każdy, objętych w 
całości przez spółkę TRAS Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie. W wyniku tego podwyższenia kapitał 
zakładowy wynosił 1.755.530,00 złotych i dzielił się na 7.750 udziałów. 
 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2003 roku (Akt notarialny rep. A nr 
5172/2003) kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o 1.087.749,04 złotych, w drodze utworzenia 4802 udziałów 
po 226,52 złote każdy, objętych w całości przez spółkę TRAS Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (2.993 
udziały) oraz Pana Jana Mazura (1.809 udziałów). W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy wynosił 
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2.843.279,04 złotych i dzielił się na 12.552 udziały. Podwyższenie to zostało zarejestrowane Postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 grudnia 2003 r. (sygn. 
akt BY.XIII NS-REJ. KRS/5330/03/630). 
 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2003 roku (Akt notarialny rep. A nr 
5173/2003) kapitał zakładowy podwyższony został o kwotę 593,92 złote, poprzez podwyższenie dotychczasowej 
wartości nominalnej udziałów następujących Wspólników: Gabrieli Lińskiej, Ewy Kossak oraz Michała Romana do 
wartości nominalnej 500 (pięciuset) złotych. To podwyższenie kapitału zakładowego miało na celu dostosowanie 
wartości nominalnej udziałów w Spółce przejmowanej do wymogów KSH (art. 154 KSH). Uchwałą Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2003 r. zmieniono również zapis Umowy Spółki przejmowanej 
dotyczący ilości posiadanych przez każdego Wspólnika udziałów (§ 10 Umowy Spółki). Zmiana polegała na tym, iż 
połączono udziały przysługujące dotychczas każdemu ze Wspólników w ten sposób, że każdy Wspólnik posiadało 
zmianie 1 udział o nierównej wartości nominalnej, równej łącznej wartości wszystkich posiadanych przez niego 
dotychczas udziałów. 
Kapitał zakładowy po podwyższeniu wynosił 2.843.872,96 złotych i dzielił się na 37 udziałów. Podwyższenie to zostało 
zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego z dnia 6 lutego 2004 r. (sygn. akt BY.XIII NS-REJ. KRS/4136/3/763). 
 
 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2003 roku (Akt notarialny rep. A nr 
6572/2003) kapitał zakładowy podwyższony został o kwotę 2.003.042,03 złote, poprzez podwyższenie wartości 
nominalnej udziału Wspólnika: TRAS TYCHY S.A. do wartości 3.439.629,19 złotych oraz utworzenie nowego udziału 
o wartości 600.507,20 złotych, który został objęty przez nowego Wspólnika, K.J.Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w 
Barczewie. W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy wynosi 4.846.914,99 złotych i dzieli się na 37 udziałów. 
Podwyższenie to zostało zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 marca  2004 r. (sygn. akt BY.XIII NS-REJ. KRS/829/4/71). 
 

8.1.10 OPIS WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 
3 LAT 

W okresie ostatnich trzech lat do Spółki przejmowanej zostały wniesione następujące wkłady niepieniężne: 
 

� linia technologiczna do produkcji klejonki trójwarstwowej z drewna w postaci maszyn i urządzeń: 
- prasa do łączenia drewna (JAG Jarocin, typ PH – 3, rok produkcji 1999), 
- prasa do łączenia drewna (GOMA Gorzów Wielkopolski, typ PF – 6000, rok produkcji 1995), 
- strugarka czterostronna (JAROMA Jarocin, typ DSAA 22, rok produkcji 1994), 
- osprzęt - taśmociągi, elementy konstrukcji, stół do klejenia, zbiornik olejowy, 
- suszarnia drewna (KATRES, typ KA 1 X 5 S, rok produkcji 1999). 

Aport ten został wniesiony na pokrycie udziałów w podniesionym kapitale zakładowym Uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 grudnia 2002 r. przez TRAS TYCHY S.A. Wartość rynkowa aportu 
została oszacowana na 678.000 zł przez inż. Bogdana Szczepańskiego- rzeczoznawcę wyceny ruchomości GN-
3/40-4/98 z Inowrocławia. 
 

� linia technologiczna do produkcji stolarki okiennej z PCV w postaci następujących maszyn i urządzeń: 
- linia marki SCHRIMER (typ – BAZ 1000, rok produkcji 1999), 
- linia marki SCHRIMER (typ – BAZ 1000, rok produkcji 1992). 

Aport ten został wniesiony przez Jana Mazura na pokrycie udziałów w podniesionym kapitale zakładowym 
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 grudnia 2002 r. Wartość rynkowa aportu została oszacowana 
na 410.000,00 zł przez inż. Bogdana Szczepańskiego- rzeczoznawcę wyceny ruchomości GN-3/40-4/98 
z Inowrocławia. 
 

� wymagalne wierzytelności od Intur KFS Sp. z o. o. z tytułu sprzedaży materiałów do produkcji 
Aport ten o wartości 1.402.534,83 został wniesiony na pokrycie udziałów w podwyższonym uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2003 r. kapitale zakładowym przez TRAS TYCHY S.A. 

   
� wymagalne wierzytelności od Intur KFS Sp. z o.o. z tytułu dostaw usług 

Aport ten o wartości 201.507, 20 zł został wniesiony na pokrycie udziałów w podwyższonym uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2003 r. kapitale zakładowym przez K.J. Mazur Sp. z o.o. 
 

� linia technologiczna do produkcji stolarki okiennej z PCV w postaci następujących maszyn i urządzeń: 
- zgrzewarka marki HOLLINGER (typ- MSE, rok produkcji 1990), 
- frezarka (typ- SAM 90/NC + WV, rok produkcji 1990). 

Aport ten został wniesiony na pokrycie udziałów w podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 
dnia 29 grudnia 2003 r. kapitale zakładowym przez K.J. Mazur Sp. z o. o. Wartośc rynkowa aportu została 
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oszacowana na 399.000,00 zł przez inż. Bogdana Szczepańskiego- rzeczoznawcę wyceny ruchomości GN-
3/40-4/98 z Inowrocławia. 

8.1.11 PRZYPADKI NABYCIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ , W OKRESIE 
OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH, WŁASNYCH UDZIAŁÓW W CELU 
ZAPOBIEŻENIA BEZPOŚREDNIO ZAGRAŻAJĄCEJ SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 
POWAŻNEJ SZKODZIE 

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych nie miało miejsca nabycie przez Spółkę przejmowaną nabycie udziałów 
własnych w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce przejmowanej poważnej szkodzie. 
 

8.1.12 RYNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, NA KTÓRYCH SĄ LUB BYŁY 
NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB 
WYSTAWIONE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE, RÓWNIEŻ POZA 
RYNKIEM REGULOWANYM 

Spółka przejmowana nie emitowała papierów wartościowych notowanych na rynkach papierów wartościowych, ani 
nie wystawiała kwitów depozytowych. 
 

8.1.13 NOTOWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKACH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, NA KTÓRYCH OBRÓT BYŁ NAJWYŻSZY, ZA OSTATNIE 3 
LATA  

Spółka przejmowana nie emitowała papierów wartościowych notowanych na rynkach papierów wartościowych. 
 

8.1.14 OPIS ZDARZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I 
NAPRAWCZYM, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, A 
KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA ZARZĄDZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 
LUB PODMIOTAMI Z GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W kwietniu 2002 r. zgłoszono wniosek o otwarcie postępowania układowego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
Układ zawarto 29 kwietnia 2002 r. 
12 sierpnia 2002 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał Postanowienie o zatwierdzeniu układu Intur KFS Sp. z o.o. z 
wierzycielami (Sygn. akt VIII Ukł 17/02). 
 

8.1.15 UMORZENIE EGZEKUCJI SĄDOWEJ LUB ADMINISTRACYJNEJ 
PROWADZONEJ PRZECIWKO SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Spółki przejmowanej nie miało miejsca umorzenie egzekucji 
sądowej lub administracyjnej ze względu na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów 
postępowania egzekucyjnego. 

8.1.16 OTWARCIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO 

Wobec Spółki przejmowanej nie miało miejsca otwarcie postępowania likwidacyjnego. 
 

8.1.17 INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO DZIAŁU 4 REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

Działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zawiera wpisów. 

8.1.18 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 
Z INNYMI PODMIOTAMI, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, OKREŚLENIE ROLI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W 
GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Spółka przejmowana nie tworzy Grupy Kapitałowej. 
 


