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PLAN PODZIAŁU
SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 27 LISTOPADA 2018 ROKU
___________________________________________________________________________
UZGODNIONY
POMIĘDZY:
STREETCOM POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
- JAKO SPÓŁKĄ DZIELONĄ -AMK GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
-JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ-

1.

Wprowadzenie.

Stosownie do brzmienia art. 533 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm., dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 534 k.s.h.,
Zarządy spółek działających pod firmą Streetcom Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MK Group Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uzgadniają niniejszy plan podziału, zwany dalej
„Planem Podziału”.
W niniejszym Planie Podziału dokonano przyporządkowania aktywów i pasywów
wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Streetcom Polska sp. z o.o. do spółki
MK Group Polska sp. z o.o., zgodnie z założeniami organizacyjno-finansowymi wydzielanej
zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2. Sposób podziału i oznaczenie spółek uczestniczących w podziale.
a) Spółka Dzielona.
Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349097,
REGON: 142308802, NIP: 7010224644, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zwana dalej „Spółką Dzieloną”.
b) Spółka Przejmująca
MK Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod
adresem: ul. Chmielna nr 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717688,
REGON: 369491390, NIP: 5252739718, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć
tysięcy złotych 00/100), zwana dalej „Spółką Przejmującą”.
c) Sposób podziału.
Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony w trybie wskazanym w art. 529 § 1 pkt 4)
k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. („ZCP”), na Spółkę Przejmującą.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i
wysokość dopłat. Zasady dotyczące przyznania wspólnikom Spółki Dzielonej
uczestniczącym w podziale udziałów w Spółce Przejmującej. Dzień, od którego
udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. Podział między
wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału.
W związku z podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o
kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), to jest do kwoty 10 000,00 zł (dziesięć

tysięcy złotych 00/100), w drodze utworzenia (wydania) nowych 100 (sto) udziałów o
wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały te zostaną wydane w
związku z wydzieleniem na Spółkę Przejmującą ZCP Spółki Dzielonej, w postaci działalności
związanej z prowadzeniem kampanii marketingu rekomendacji, której wartość na dzień 31
października 2018 roku (dzień wyceny) metodą wyceny bilansowej została ustalona w
wysokości 2.675.958,08 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 08/100). Kwota nadwyżki wartości wydzielanej części majątku
Spółki Dzielonej tj. 2.670.958,08 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 08/100) zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. W przypadku
zmiany wartości księgowej aktywów netto wydzielanej ZCP Spółki Dzielonej do dnia
wydzielenia (w rozumieniu art. 530 §2 k.s.h.) kwota podwyższenia kapitału zapasowego
Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio skorygowana.
Podział odbędzie się bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, przy
wykorzystaniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.
W związku z faktem, iż:
a) jedynym podmiotem uczestniczącym w podziale zarówno po stronie Spółki
Dzielonej jak i Spółki Przejmującej jest spółka Blokada Holding AB - będąca
jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej,
b) ze względu na okoliczność wskazaną w lit a) nie istnieje ryzyko pokrzywdzenia
któregokolwiek z podmiotów uczestniczących w podziale,
c) realizowany podział jest więc jedynie zespoleniem równorzędnych spółek
zależnych, o takiej samej sytuacji korporacyjnej,
d) dokonanie wymiany udziałów według innego parytetu i zwiększanie liczby nowo
wydawanych udziałów w Spółce Przejmującej nie miałoby jakiegokolwiek
znaczenia dla spółki Blokada Holding AB, gdyż i tak posiadałaby ona w wyniku
podziału taki sam co do wartości majątek: tj. 100% udziałów w Spółce Dzielonej i
Spółce Przejmującej, co najwyżej podzielony na większą liczbę jednostek
udziałowych,
dopuszczalnym i zasadnym jest ustalenie parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na
nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej po wartości nominalnej udziałów Spółki
Dzielonej. Podział dokonany według takiego parytetu wymiany nie będzie prowadzić do
pokrzywdzenia jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. Blokada Holding AB, gdyż i tak
posiadałaby ona w wyniku podziału taki sam co do wartości majątek: tj. 100% udziałów w
Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej, co najwyżej podzielony na większą liczbę jednostek
udziałowych.
Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane przy zastosowaniu parytetu wymiany
(przydziału) udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej w stosunku 1 : 1, tj.
za każdy 1 (jeden) udział Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy, przyznany zostanie 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej o wartości
nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej „Parytet Wymiany Udziałów").
Udziałowcowi Spółki Dzielonej przyznanych zostanie 100 (sto) udziałów o wartości
nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł
(pięć tysięcy złotych), Spółki Przejmującej.
W związku z powyższym ustala się następujący stosunek wymiany (przydziału) akcji Spółki
Dzielonej za udziały Spółki Przejmującej:

- za każdy 1 udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
każdy Spółki Dzielonej, 1 udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy Spółki Przejmującej.
Wszystkie nowe udziały w Spółce Przejmującej wydawane w zamian za (w stosunku do)
udziałów Spółki Dzielonej przypadać będą jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj.
Blokada Holding AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) przypadnie 100 (sto) nowych
udziałów Spółki Przejmującej, w zamian za (w stosunku do) 100 (sto) udziałów w Spółce
Dzielonej.
W związku z przyjęciem wskazanego powyżej parytetu wymiany, a także faktem, że nowo
wydawane udziały Spółki Przejmującej otrzyma jeden udziałowiec Spółki Dzielonej a to
Blokada Holding AB, nie powstanie problem ułamkowych części udziałów (tzw. resztówek)
w związku z powyższym nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat.
Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej od dnia wydzielenia (w rozumieniu art. 530 §2 k.s.h.).

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Dzielonej.
Nie przewiduje się przyznawania wspólnikom oraz jakimkolwiek innym osobom ze Spółki
Dzielonej jakichkolwiek szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób
uczestniczących w podziale.
Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki
Przejmującej i Spółki Dzielonej oraz innych osób uczestniczących w podziale.
6. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i
lub ulg przypadających Spółce Przejmującej oraz pozostających w Spółce Dzielonej.
Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci
ZCP, w postaci działalności związanej z prowadzeniem kampanii marketingu rekomendacji, na
Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosowanie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4
k.s.h.
W związku z podziałem Spółki Dzielonej, poniżej wskazany został podział składników
majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce
Przejmującej. W przypadku, gdy jakiekolwiek składniki majątku, tj. aktywa i pasywa, koncesje
lub ulgi, Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników
majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej.
Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego
Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w Podziale stanie się z dniem wydzielenia
stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co
nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek
uczestniczących w Podziale za zobowiązania. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia

uzgodnienia Planu Podziału do dnia wydzielenia, praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań
Spółki Dzielonej, innych niż przypisane już w niniejszym Planie Podziału Spółce
Przejmującej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników
majątku Spółki Przejmującej, jeśli wiążą się z ZCP wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na
zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu
Podziału, Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych
ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
W okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie
prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą
następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w
Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe prawa lub zobowiązania wynikające lub uzyskane w
wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce
Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej. Za zobowiązania
przypisane Spółce Przejmującej uznaje się wyłącznie tego rodzaju zobowiązania powstałe w
związku z prowadzoną działalnością przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą
ZCP wydzielone do Spółki Przejmującej, które będą związane z wchodzącymi w skład
zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego ZCP umowami, które na dzień
uzgodnienia Planu Podziału zostały wskazane w niniejszym Planie Podziału (innego rodzaju
zobowiązania będą w każdym przypadku przypisane Spółce Dzielonej).
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Planu Podziału, aktywa i pasywa
nieprzydzielone Spółce Przejmującej pozostają w niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej.
Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń,
koncesji lub ulg oraz innych składników majątku Spółki Dzielonej przypadających
Spółce Przejmującej

I. AKTYWA

1) Wartości niematerialne i prawne
ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE W RAMACH PODZIAŁU
WYDZIELONE BĘDĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
Część 1
Nr
konta

Nazwa

LICENCJA NA PROGRAM
01/WNIP/SP 020-3-1 KSIĘGOWY
LICENCJA NA PROGRAM
02/WNIP/SP 020-3-2 PŁACOWY
OPROGRAMOWANIE
03/WNIP/SP 020-3-3 GRAFICZNE - Adobe CS 5.5 Retail
SYSTEM
CRM
(system
informatyczny
marketingowo
04/WNIP/SP 020-3-4 sprzedażowy,
wspomagający
i

Wartość
początkowa
brutto
(PLN)

Umorzenie
(PLN)

Pozostała
wartość po
umorzeniu
(PLN)

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

4633,33

4633,33

0,00

5000,00

5000,00

0,00

05/WNIP/SP 020-3-5
07/WNIP/SP 020-3-5
08/WNIP/SP 020-3-6
09/WNIP/SP 020-3-7
10/WNIP/SP 020-3-8
11/WNIP/SP 020-3-8
12/WNIP/SP 020-3-8

regulujący metodykę zarządzania
kontaktami i relacjami z klientami)
SYSTEM ADMINISTRACYJNY
STRONA INTERNETOWA
SYSTEM ADMINISTRACYJNY
PRAWA AUTORSKIE DO
LOGOTYPU
ZNAK TOWAROWY SŁOWNY
STREETCOM
ZNAK SŁOWNO GRAFICZNY
ZIELONY
ZNAK SŁOWNO GRAFICZNY
CZARNY
ZNAK SŁOWNO GRAFICZNY
BIAŁY
RAZEM

1,00
156633,50

1,00
144463,98

0,00
12169,52

2000,00

2000,00

0,00

515000,00

0,00

515000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

688667,83

158498,31

530169,52

Prawa autorskie do logotypu (08/WNIP/SP, nr konta 020-3-6) obejmują prawa autorskie do
następujących utworów (nabytych przez Spółkę Dzieloną na podstawie umowy z dnia 2
kwietnia 2013 r.):

System administracyjny (07/WNIP/SP, nr konta 020-3-5) obejmuje System Streetcom
Ekspert, zbudowany w oparciu o framework PHP Symfony wersja 2.1.0 działa na silniku
PHP 5.4.45 ZEND Engine v2.4.0 z ionCube v4.4.1 hostowany na platformie Nginx. Rolą
systemu jest zarządzanie społecznością ponad 450 000 Ekspertów (dla streetcom.pl - rynek
polski) i ok 35 000 na rynkach Słowackim, Czeskim i Wegierskim. Nadrzędnym obiektem
systemu jest kampania marketingu rekomendacji. Kampania zawiera elementy podrzędne
takie jak ankiety, akcje online, raporty z rozmowy, fora, mini strony i inne.
Znak towarowy słowny Streetcom (09/WNIP/SP, nr konta 020-3-7) obejmuje prawa ochronne
oraz prawa autorskie do znaku słownego „streetcom” (rejestracja w EUIPO: Numer znaku –
009675091, Data rejestracji – 23/09/2011, Rodzaj znaku – znak słowny; rejestracja w UP RP:
Numer znaku – R.248195, Data rejestracji znaku – 22/05/2012, Rodzaj znaku – znak słowny).
Znak słowno graficzny zielony (10/WNIP/SP, nr konta 020-3-8) obejmuje prawa autorskie do
znaku towarowego słowno graficznego: „streetcom word of mouth media”, przedstawienie
graficzne:

Znak słowno graficzny czarny (11/WNIP/SP, nr konta 020-3-8) obejmuje prawa autorskie do
znaku towarowego słowno graficznego: „streetcom word of mouth media”, przedstawienie
graficzne:

Znak słowno graficzny czarny (11/WNIP/SP, nr konta 020-3-8) obejmuje prawa autorskie do
znaku towarowego słowno graficznego: „streetcom word of mouth media”, przedstawienie
graficzne:

System administracyjny/strona internetowa (05/WNIP/SP, nr konta 020-3-5) obejmuje prawa
autorskie do programu stanowiącego system do obsługi bazy ekspertów i kampanii
reklamowych z udziałem ekspertów, w skład którego wchodzi w szczególności portal
internetowy www.streetcom.pl

2) Rzeczowe aktywa trwałe
a) Urządzenia techniczne i maszyny

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRE W RAMACH PODZIAŁU WYDZIELONE
BĘDĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
Część 1
Nr konta
26/SP
27/SP
28/SP
31/SP
32/SP
34/SP
36/SP
37/SP

010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2

38/SP
39/SP
40/SP
41/SP
45/SP
48/SP
49/SP
50/SP
51/SP
52/SP
53/SP
54/SP
55/SP
60/SP
61/SP
62/SP
65/SP
66/SP
67/SP
68/SP
69/SP

010-6
010-2
010-2
010-2
010-3-1
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2
010-2

70/SP

010-2

71/SP
72/SP
73/SP

010-2
010-2
010-2

Nazwa
SERWER
SERWER
DRUKARKA
PROJEKTOR
SIEĆ KOMPUTEROWA
KOMPUTER STACJONARNY
LAPTOP DELL
KOMPUTER STACJONARNY
CENTRALA
TELEFONICZNA
EKSPRESS CIŚNIENIOWY
LAPTOP DELL
LAPTOP DELL
SAMOCHÓD CITROEN
LAPTOP MACBOOK
LAPTOP
LAPTOP
LAPTOP
DRUKARKA
DRUKARKA
KOMPUTER STACJONARNY
KOMPUTER STACJONARNY
LAPTOP
LAPTOP
KOMPUTER STACJONARNY
APPLE IPHONE 7
KOMPUTER HP 6640 G2
KOMPUTER HP 6640 G2
KOMPUTER HP 6640 G2
KOMPUTER HP 6640 G2
KOMPUTER APPLE
MACBOOK
KOMPUTER APPLE
MACBOOK
KOMPUTER HP 640
KOMPUTER HP 640

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1995,00
1978,90
2081,30

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1995,00
1978,90
2081,30

Pozostała
wartość po
umorzeniu
(PLN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7105,00
2900,00
2251,14
2251,14
31073,18
4949,60
974,80
1091,87
1340,65
1550,00
550,00
1024,39
1024,39
1316,26
1543,20
771,82
3727,54
5060,00
5060,00
5060,00
5060,00

5032,73
2900,00
2251,14
2251,14
31073,18
3712,17
974,80
1091,87
1340,65
1500,00
550,00
1024,39
1024,39
1316,26
1543,20
771,82
1366,83
2403,50
2403,50
2403,50
2403,50

2072,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1237,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2360,73
2656,50
2656,50
2656,50
2656,50

5300,00

2252,50

3047,50

3300,00
3990,00
3990,00

3300,00
1695,75
1695,75

0,00
2294,25
2294,25

Wartość
początkowa
brutto (PLN)

Umorzenie
(PLN)

74/SP
76/SP
77/SP
78/SP
79/SP

010-2
010-2
010-2
010-2
010-2

KOMPUTER M6700
LAPTOP DELL VOSTRO
LAPTOP DELL VOSTRO
LAPTOP 840 G1
KOMPUTER DELL
RAZEM

2812,20
2087,90
2881,62
1186,18
1029,00

2812,20
2087,90
2881,62
1186,18
1029,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118322,08

94339,67

23982,41

b) Samochody i inne środki transportu
W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione następujące samochody:
Lp

Nazwa

1

Citroen C-Crosser

Nr
rejestracyjny
WE 7647N

Nr
Podwozia
VF7VV4HNH8U964513

Własność/
Leasing
Własność

Wartość
bilansowa
na dzień
0,00

c) Środki trwałe w budowie
W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione środki trwałe w budowie,
obejmujące nakłady inwestycyjne na system administracyjny (07/WNIP/SP) - System
Streetcom Ekspert o wartości 42.000 zł.
3) Należności, w szczególności od jednostek powiązanych:
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, które zostaną przeniesione na Spółkę
Przejmującą wynoszą 2.300.705,90 zł, z czego:
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy

2.300.705,90 zł
0 zł
AKTYWA OBROTOWE
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy

A. W ramach podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione następujące należności
krótkoterminowe:

NR KONTA
NAZWA KONTA
201
Należności z tyt. dostaw i usług
w tym
201-285
Rozrachunki z odbiorcami

SALDO WN
(PLN)

39370,42

SALDO
MA

OPIS
Numer faktury sprzedaży
FA/58/2017

201-285
201-407
201-407
201-407
201-407
201-407
201-320
201-407
201-407
201-407
201-10
201-10
201-377
201-510
201-2
201-407
201-407
201-407
201-329
201-10
201-509
201-377
201-10
201-329
201-407
201-196
201-10
201-407
201-407
201-10
201-509
201-10
201-10
201-193
201-556
201-557
201-10
201-337

Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami
RAZEM

4470,25
23705,69
6900,00
83522,93
47344,68
11556,41
75460,00
19065,00
3214,80
10782,73
49200,00
12300,00
61500,00
103320,00
80700,30
44734,31
27767,71
2348,07
264450,00
6150,00
30750,00
49200,00
126690,00
289050,00
31365,00
5980,00
30750,00
2348,07
13092,12
6150,00
12300,00
126690,00
210453,00
87576,00
15375,00
28782,00
13981,41
242310,00
2300705,90

FA/60/2017
FA/53/2018
FA/54/2018
FA/55/2018
FA/56/2018
FA/65/2018
FA/69/2018
FA/84/2018
FA/85/2018
FA/86/2018
FA/90/2018
FA/92/2018
FA/94/2018
FA/95/2018
FA/96/2018
FA/97/2018
FA/98/2018
FA/99/2018
FA/100/2018
FA/101/2018
FA/102/2018
FA/103/2018
FA/104/2018
FA/105/2018
FA/107/2018
FA/108/2018
FA/109/2018
FA/110/2018
FA/111/2018
FA/112/2018
FA/113/2018
FA/114/2018
FA/115/2018
FA/116/2018
FA/117/2018
FA/118/2018
FA/119/2018
FA/122/2018

5) Środki pieniężne
Na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione środki pieniężne w kwocie 200.000,00 zł
(dwieście tysięcy złotych).
6) Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się rozliczenia wynikające z
poniesionych kosztów rozliczanych w czasie.

Na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
wynoszące na dzień 31 października 2018 r. 19.663,17 zł
7) Dokumentacja
W Spółce Dzielonej pozostanie kompletna dokumentacja (także archiwalna) zarówno w
postaci papierowej, jak i elektronicznej (na różnych nośnikach informacji) dotycząca całej
działalności dotychczas prowadzonej przez Spółkę Dzieloną. W ramach dokumentacji
księgowo – rachunkowej w Spółce Dzielonej pozostaną dokumenty źródłowe stanowiące
podstawę zapisów w księgach handlowych Spółki Dzielonej, w tym dokumenty określające
podstawę opodatkowania CIT, PIT oraz związane z wszelkimi innymi podatkami.

II. PASYWA
Równocześnie z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą części majątku, przeniesione zostaną
na tę spółkę także opisane poniżej zobowiązania, związane z przenoszonymi na Spółkę
Przejmującą składnikami majątkowymi (aktywami), a w szczególności zobowiązania
wynikające z umów przypisanych w ramach podziału Spółce Przejmującej.
Zobowiązania krótkoterminowe:
Wartość zobowiązań krótkoterminowych, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą
wynosi 440.562,92 zł, na którą składają się:
- z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy
- z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń

362.973,83 zł
77.589,09 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄŻANIA KRÓTKOTERMINOWE
Z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy
W ramach podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. następujące zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:
NR KONTA

NAZWA KONTA

202-26
202-576
202-101
202-52
202-442
202-13
202-98
202-241
202-241
202-241
202-571

Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami
RAZEM

SALDO
WN

SALDO MA

OPIS

318570,00 zł
1785,00 zł
1353,00 zł
319,80 zł
2583,00 zł
100,00 zł
369,00 zł
16595,47 zł
5611,00 zł
1845,00 zł
13842,56 zł
362.973,83 zł

FV/1/10/2018
FV 131862877
FV 0443/18/FVS
FV 2018/10/1041/P1
FV 00023/10/2018
FV 163/10/M/2018
FV 232/2018
FV 2018/10/81
FV 2018/10/82
FV 2018/10/80
INV. PK201800302

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
z tyt. podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń
W ramach podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. następujące zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych:

NR
KONTA
226-01
226-02
227-4
227

NAZWA KONTA
Rozrachunki z Urzędem
Skarbowym
Rozrachunki z Urzędem
Skarbowym

SALDO
WN

SALDO MA
(PLN)

OPIS

10914,00 zł Podatek PIT-4
42,00 zł Podatek PIT-8AR

Rozrachunki z ZUS
Rozrachunki z Urzędem
Skarbowym

21323,09 zł Składki ZUS
45310 Podatek VAT

Razem

77.589,09

III. UMOWY
Równocześnie z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej,
przeniesione zostaną na Spółkę Przejmującą także prawa i obowiązki z niżej wymienionych
umów:
1) Umowy o pracę
rodzaj
L.p.
umowy

1.

2.

3.

stanowisko

umowa o
Specjalista ds.
pracę na czas komunikacji i
nieokreślony badań

data
rozpoczęcia
umowy o
pracę

data
zakończenia
umowy o
pracę

2010-05-17

nieokreślony

umowa o
pracę na czas Account
określony
Executive

2017-05-15

2019-05-14

Specjalisty ds.
umowa o
kontaktu z
pracę na czas Ekspertami
nieokreślony Streetcom

2017-06-01

nieokreślony

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

umowa o
pracę na
okres próbny

Copywriter

2018-11-19

2019-02-18

umowa o
pracę na czas
określony
Art Director

2017-05-16

2019-05-15

umowa o
pracę na czas Senior Account
nieokreślony Executive

2017-09-05

nieokreślony

umowa o
pracę na czas Managing
nieokreślony Director

2012-01-02

nieokreślony

umowa o
pracę na czas Junior Account
określony
Executive

2018-02-01

2020-01-31

umowa o
pracę na czas
określony
Młodszy badacz

2017-02-01

2019-01-31

umowa o
Sekretarka/
pracę na czas Asystentka
określony
Zarządu

2017-08-28

2019-11-30

umowa o
pracę na czas Account
określony
Executive

2017-08-17

2019-11-30

umowa o
pracę na
okres

2018-07-16

2020-09-30

umowa o
pracę na czas Specjalista ds.
nieokreślony baz danych

2017-06-03

nieokreślony

umowa o
Specjalista ds.
pracę na czas bazy
nieokreślony danych/analityk

2012-10-01

nieokreślony

Account
Manager

15.

16.

19.

umowa o
pracę na czas Account
określony
Manager

2017-10-03

2019-12-31

umowa o
pracę na czas Account
określony
Manager

2016-01-04

2018-11-21

208-11-13

2019-02-12

Umowa o
pracę

Junior Account
Executive

2) Umowy o dzieło/zlecenie/powołanie

rodzaj
Lp umowy
Umowa
1. powołanie

data
data
rozpoczęcia zakończenia
umowy
umowy
na
okres
trwania
kadencji
2016-08-01 zarządu

przedmiot
Prezes Zarządu

raportów
Umowa o wykonanie
księgowych
dzieło
2. (20%)
Umowa o
dzieło
3 (20%)
wdrożenie aplikacji mobilnej
Umowa
4 zlecenie

finansowo-

Social Media Specialist

2018-06-04

2018-12-31

2018-10-01

2018-12-31

2018-10-01

2018-12-31

3) Umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki Dzielonej
Lp. Nazwa Firmy

1
2

3

rodziaj działalności

rodzaj
data rozpoczęcia
wykonywanych prac współpracy

data zakończenia
wspólpracy

-

działalność
gospodarcza

-

03.12.2018

28.02.2019

-

działalność
gospodarcza

Strategy Manager

15.05.2017

nieokreślony

-

działalność
gospodarcza

Business
Development Director 03.09.2018

31.12.2018

4

-

działalność
gospodarcza

-

Szef działu badań

01.08.2013

nieokreślony

działalność
gospodarcza

doradztwo
dot.ochrony danych
osobowych

17.05.2010

nieokreślony

-

działalność
gospodarcza

firma sprzątająca
biuro

08.08.2013

nieokreślony

-

działalność
gospodarcza

obsługa IT

30.05.2018

nieokreślony

Spółka z o.o.

obsługa księgowości,
płac i kadr

01.01.2017

nieokreślony

Talk Marketing Spółka z o.o.

wzajemne
wykonywanie usług
doradczych

01.04.2014

nieokreślony

-

osoby fizyczne

najem lokalu przy ul.
Wołodyjowskiego 83

01.09.2018

na okres 3 lat z
możliwością
przedłużenia

Archivio

Spółka z o.o.

archiwizowanie
dokumentów

03.04.2012

nieokreślony

Centrum
Medyczne
ENEL-MED.

S.A.

badania medycyny
pracy i opieka
medyczna
pracowników

26.03.2018

nieokreślony

-

Kancelaria
Adwokacka

obsługa prawna firmy 03.04.2018

nieokreślony

Mytaxi Polska

Spółka z o.o.

usługi przewozu
taksówką

nieokreślony

ATM

S.A.

dzierżawa serwera
obsługującego system 14.02.2018
administracyjny

na 24 m-ce z
automatycznym
przedłużeniem na
czas nieokreślony

-

działalność
gospodarcza

administrator serwera
obsługującego system 30.09.2015
administracyjny

nieokreślony

Spółka Jawna

rozwój i obsługa
systemu
administracyjnego

nieokreślony

5
6
7

Biuro
Rachunkowe
8 LICZYK

9

10

11

12
13

14

01.11.2017

15

16
Ennova
Mirosław
17 Nowaszewski

28.04.2014

Orange Polska

S.A.

telefony stacjonarne i
internet

11-07-2016

nieokreślony

T-mobile

S.A.

telefony komórkowe

15-02-2018

nieokreślony

Yazamco

Spółka z o.o.

dystrybutor wody
pitnej

15-07-2018

nieokreślony

-

działalność
gospodarcza

wykonawca strony
WWW. oraz
Platformy Ekspert

22-11-2018

nieokreślony

GoWork

Spółka z o.o.

platforma
opiniotwórcza dla
pracowników

05-11-2018

12 m-ce

18
19
20

21

22

4) Umowy z podmiotami, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy usługi
Lp Nazwa Firmy

1.

Zakładami Tłuszczowymi
„KRUSZWICA” S.A.
Zakładami Tłuszczowymi
„KRUSZWICA” S.A.
CooperVision Polska Sp. z
o.o.
Jeronimo Martins
DROGERIE I FARMACJA
Sp. z o.o.

rodzaj umowy

data
rozpoczęcia
współpracy

data
zakończenia
współpracy

zlecenie

04.09.2018

31.12.2018

umowa ramowa 01.10.2018

nieokreślony

zlecenie

02.08.2018

31.12.2018

zlecenie

06.09.2018

21.12.2018

Sarantis Polska S.A

zlecenie

01.03.2018

28.12.2018

M.B. Sp. z o.o. z siedzibą
w

umowa ramowa 12.04.2017

nieokreślony

“C. I.” Sp. z o.o.

umowa ramowa 12.01.2017

nieokreślony

„M” Warszawa Sp. Z o.o.

zlecenie

29.08.2018

„M.” Warszawa Sp. Z o.o.
9.
10. Panasonic

zlecenie

początek
grudnia 2018

zlecenie

29.10.2018

lut-19

zlecenie

17.10.2018

zlecenie

10.10.2018

14.01.2019
31.10.2018 –
do
potwierdzenia
w 2019 r.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

12.

“HW” sp. z o.o.

NAC
13.

sty-19
mar-19

W kolumnie „Nazwa firmy” w cudzysłowie ujęte zostały inicjały firm klientów (z wyjątkiem
„Kruszwica”).
5) Umowy z podwykonawcami projektowymi
Lp PODWYKONAWCA

data
rozpoczęcia
umowy

rodzaj
działalności

rodzaj wykonywanych prac

podwykonawca sampli

2016-12-07 SAMPLING

usługi magazynowania i
konfekcjonowania regularnie pod
kampanie

2014-01-08

DZIAŁ

1

-

świadczenie
usług
promocyjnoreklamowych

2

-

konfekcja

3

-

monitoring treści
internetowych

panel do zarządzania
zamieszczanymi treściami w
kampaniach

2018-02-01

usługi graficzne

usługi graficzne przy konkretnych
zleceniach

2018-02-13

CLIENT
SERVICE

kurier

obsługa kurierska kampanii

2016-10-04

CLIENT
SERVICE

2017-06-20

CLIENT
SERVICE

CLIENT
SERVICE
CLIENT
SERVICE

4

-

5

GLS

6

Fabryka Marketingu

internetowa
planowanie i realizacja kampanii
agencja mediowa SEM, SEO

7

Fabryka Marketingu

internetowa
agencja mediowa ZLECENIE

2018-03-01

CLIENT
SERVICE

8

Fabryka Marketingu

internetowa
agencja mediowa ZLECENIE

2018-09-01

CLIENT
SERVICE

9

DPD

kurier

2013-11-05

CLIENT
SERVICE

10 -

bloger

usługi kurierskie kampanii

w trakcie
podpisu

ZLECENIE

6) Umowy o rejestrację i utrzymanie domen internetowych.
a) Umowy z Home.pl

Domena

Od kiedy

Do kiedy
opłacona

agencjamarketinguszeptanego.com.pl

2013-04-11

2019-06-25

ambasadorowietrendow.pl

2013-04-30

2019-03-28

ambasadortrendow.pl

2013-05-16

2019-03-28

ambasadorzymarki.pl

2013-04-30

2019-03-28

ambasadorzytrendow.com.pl

2012-07-05

2019-07-10

blogteam.pl

2012-05-25

2019-05-25

ekspercimarki.pl

2013-04-30

2019-03-28

ekspertmarki.pl

2013-04-30

2019-03-28

liderzyopinii.pl

2013-04-30

2019-03-28

marketingrekomendacji.com

2009-03-18

2019-03-24

marketingrekomendacji.com.pl

2009-03-18

2019-03-24

CLIENT
SERVICE

marketingrekomendacji.org

2009-03-18

2019-03-24

marketingrekomendacji.pl

2009-03-18

2019-03-24

marketingszeptanyagencja.pl

2012-06-13

2019-06-25

opinieoproduktach.pl

2013-04-11

2019-06-25

productseeding.pl

2012-07-05

2019-07-10

produktydotestowania.pl

2013-04-11

2019-06-25

produktyzadarmo.pl

2012-06-13

2019-06-25

rekomenduj.net

2009-03-18

2019-03-24

rekomendujcie.pl

2012-02-03

2019-02-07

rekomenduje.com

2011-04-05

2019-04-15

rekomendujemy.com

2009-03-18

2019-03-24

rekomendujemy.com.pl

2009-03-18

2019-03-24

streetcom.com.pl

2014-09-25

2019-09-16

streetcom.eu

2014-09-16

2019-09-16

streetcom.lv

2015-11-03

2019-11-01

streetcom.pl

2013-04-11

2019-05-21

streetcom.uk

2016-07-04

2019-07-04

streetcomblog.pl

2012-05-25

2019-05-25

streetcomblogteam.pl

2012-05-25

2019-05-25

testowanie-produktow.pl

2013-04-11

2019-06-25

testowaniekosmetykow.pl

2012-06-13

2019-06-25

testowanieproduktow.pl

2013-04-11

2019-06-13

wordofmouth.pl

2013-04-30

2019-03-28

b) umowy z Nazwa.pl

Domena

Do kiedy
opłacona

streetcompolska.com

2019-10-26

streetcompolska.pl

2019-10-26

streetcompolska.com.pl

2019-10-26

streetcom-polska.pl

2019-11-04

streetcom-polska.com.pl

2019-11-04

c) umowy z OVH

Domena
ekspert.app
famelovers.com
famelovers.pl
panasonicpodarujusmiech.com.pl
streetcom.app

Do kiedy
Od kiedy
opłacona
2018-06-27
2019-06-26
2018-05-17
2019-05-16
2018-05-17
2019-05-16
2018-10-26
2019-10-25
2018-06-27
2019-06-26

d) umowa z A24.Domeny.pl

Domena
streetcom.sk

Do kiedy
opłacona
2019-07-11

IV. BAZA DANYCH
Równocześnie z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej,
przeniesiona zostanie na Spółkę Przejmującą także baza danych ekspertów Sreetcom,
zbudowana na silniku MySQL InnoDB 5.6.35. Baza danych zawiera dane około 450 000
użytkowników polskich i ok 35 000 Słowackich, Czeskich i Węgierskich. W bazie znajdują
się dane użytkowników, takie jak: imię i nazwisko, adres email, adres pocztowy, adresy
miejsc pracy (opcjonalnie), linki do profili na portalach społecznościowych, zdjęcia
zamieszczane podczas wykonywania akcji online, odpowiedzi z wypełnionych ankiet, dane
dotyczące logowania do systemu (adres IP, data logowania).

7. Załączniki.
a.

Załącznik I – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Dzielonej w przedmiocie podziału spółki Streetcom Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku
Spółki na spółkę MK Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie;

b.

Załącznik II – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmującej w przedmiocie podziału spółki Streetcom Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku
Spółki na spółkę MK Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie;

c.

Załącznik III – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

d.

Załącznik IV – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31
października 2018 r. metodą wyceny bilansowej;
* * *

Wobec powyższego, Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej przyjmują i uzgadniają
Plan Podziału w powyższej treści wraz z załącznikami wskazanymi w jego treści.
Za Spółkę Dzieloną:

Za Spółkę Przejmującą:

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

Załącznik I do planu podziału uzgodnionego pomiędzy Streetcom Polska sp. z o.o. a MK
Group Polska sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2018 r.
[PROJEKT]
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [***] roku
w przedmiocie podziału spółki Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę MK Group
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Streetcom Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po wykonaniu przez Zarząd Spółki
obowiązków wynikających z brzmienia artykułu 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest
po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Podziału oraz sprawozdania
Zarządu, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:
§1
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Streetcom Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529
§ 1 pkt 4) k.s.h. oraz art. 541 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 27 listopada 2018 r.
przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, Plan Podziału spółki Streetcom Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie
części majątku spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. („ZCP”), na spółkę
MK Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako
spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie). Plan Podziału
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Streetcom Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 541
§ 1 k.s.h., uchwala niniejszym podział spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który nastąpi stosownie do postanowień art.
529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), przez przeniesienie części
majątku Spółki Dzielonej Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie – ZCP stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 551 k.c., na Spółkę Przejmującą MK Group Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, co stanowi podział przez wydzielenie.
Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). Podział realizowany
jest w sposób wskazany w Planie Podziału i w niniejszej Uchwale.
§2
1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na
Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1
pkt 4 k.s.h.

2. Podział realizowany jest wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki MK Group
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100),
to jest do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), w drodze utworzenia
(wydania) nowych 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy. Udziały te zostaną wydane w związku z wydzieleniem na Spółkę
Przejmującą ZCP Spółki Dzielonej, której wartość na dzień 31 października 2018 roku
(dzień wyceny) metodą wyceny bilansowej została ustalona w wysokości 2.675.958,08 zł
(dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych
08/100). Udziały zostaną wydane w związku z ustalonym w Planie Podziału parytetem
(stosunkiem) wymiany (przydziału) akcji Spółki Dzielonej na nowe udziały Spółki
Przejmującej.
3. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane udziałowcom Spółki Dzielonej
uczestniczącym w podziale, przy zastosowaniu wobec tych udziałowcom Spółki Dzielonej
parytetu wymiany (przydziału) udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej
w stosunku 1 : 1, tj. za każdy 1 (jeden) udział Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) każda przyznany zostanie 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej o
wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej „Parytet Wymiany
Udziałów”). Nowe udziały w Spółce Przejmującej wydawane w zamian za (w stosunku do)
udziały Spółki Dzielonej przypadną jedynemu udziałowcowi Spółki Dzielonej, tj. Blokada
Holding AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) przypadnie 100 (sto) nowych udziałów
Spółki Przejmującej, w zamian za (w stosunku do) 100 (sto) udziałów w Spółce Dzielonej.
4. Parytet Wymiany Udziałów został ustalony, zgodnie z dyspozycją art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h.,
po wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej, w związku z faktem, iż:
a) jedynym podmiotem uczestniczącym w podziale zarówno po stronie Spółki
Dzielonej jak i Spółki Przejmującej jest spółka Blokada Holding AB - będąca
jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej,
b) ze względu na okoliczność wskazaną w lit a) nie istnieje ryzyko pokrzywdzenia
któregokolwiek z podmiotów uczestniczących w podziale,
c) realizowany podział jest więc jedynie zespoleniem równorzędnych spółek
zależnych, o takiej samej sytuacji korporacyjnej,
a zatem dokonanie wymiany udziałów według innego parytetu i zwiększanie liczby nowo
wydawanych udziałów w Spółce Przejmującej nie miałoby jakiegokolwiek znaczenia dla
spółki Blokada Holding AB, gdyż i tak posiadałaby ona w wyniku podziału taki sam co do
wartości majątek: tj. 100% udziałów w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej, co
najwyżej podzielony na większą liczbę jednostek udziałowych.
5. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej
poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej - ZCP
stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., o
wartości bilansowej netto ustalonej w procesie podziału na dzień 31 października 2018
roku na 2.675.958,08 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 08/100), co daje cenę emisyjną jednego nowo utworzonego
udziału Spółki Przejmującej w wysokości ok. 26.759,58 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 58/100).
6. Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (ZCP)
wydzielanej do Spółki Przejmującej powstała przy tworzeniu udziałów Spółki
Przejmującej, przekraczająca ich wartość nominalną, w kwocie 2.670.958,08 zł (dwa

miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 08/100)
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. W przypadku zmiany
wartości księgowej aktywów netto wydzielanej ZCP Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia
kwota podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio
skorygowana.
7. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 k.s.h. z kapitału zapasowego Spółki
Dzielonej, tj. z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału
zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną
wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. W związku z
podziałem nie ulegnie zmianie treść Umowy Spółki Dzielonej.
8. W procesie podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się dopłat.
9. Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
10. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień
udziałowcom Spółki Dzielonej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce
Dzielonej.
11. Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki
Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.
12. Udziały Spółki Przejmującej powstałe w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną
przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. Dotychczasowy jedyny udziałowiec
Spółki Dzielonej zachowa wszystkie posiadane przez siebie do dnia podziału udziały
Spółki Dzielonej o niezmienionej wartości nominalnej.
§3
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Streetcom Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zmiany umowy
Spółki Przejmującej MK Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie związane z podziałem, dotyczące zmiany wysokości kapitału
zakładowego i ilości udziałów w Spółce Przejmującej MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku ze realizowanym w
ramach w/w podziału podwyższeniem kapitału zakładowego. Treść zmian stanowi
załącznik nr III do Planu Podziału.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Streetcom Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie upoważnia niniejszym Zarząd
Spółki do wykonania niniejszej Uchwały oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych
i prawnych, jakie okażą się niezbędne do jej realizacji.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za Spółkę Dzieloną:

Za Spółkę Przejmującą:

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

Załącznik II do planu podziału uzgodnionego pomiędzy Streetcom Polska sp. z o.o. a MK
Group Polska sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2018 r.
[PROJEKT]
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
MK Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [***] roku
w przedmiocie podziału spółki Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę MK Group
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po wykonaniu przez Zarząd Spółki
obowiązków wynikających z brzmienia artykułu 540 § 4 kodeksu spółek handlowych, to jest
po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Podziału oraz sprawozdania
Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 k.s.h., uchwala co następuje:
§1
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529
§ 1 pkt 4) k.s.h. oraz art. 541 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 27 listopada 2018 r.
przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, Plan Podziału spółki Streetcom Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie
części majątku spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. („ZCP”), na spółkę
MK Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako
spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie). Plan Podziału
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 541
§ 1 k.s.h., uchwala niniejszym podział spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który nastąpi stosownie do postanowień art.
529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), przez przeniesienie części
majątku Spółki Dzielonej Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie – ZCP stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 551 k.c., na Spółkę Przejmującą MK Group Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, co stanowi podział przez wydzielenie.
Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). Podział realizowany
jest w sposób wskazany w Planie Podziału i w niniejszej Uchwale.
§2
1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na
Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1
pkt 4 k.s.h.

2. Podział realizowany jest wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki MK Group
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100),
to jest do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), w drodze utworzenia
(wydania) nowych 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy. Udziały te zostaną wydane w związku z wydzieleniem na Spółkę
Przejmującą ZCP Spółki Dzielonej, której wartość na dzień 31 października 2018 roku
(dzień wyceny) metodą wyceny bilansowej została ustalona w wysokości 2.675.958,08 zł
(dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych
08/100). Udziały zostaną wydane w związku z ustalonym w Planie Podziału parytetem
(stosunkiem) wymiany (przydziału) akcji Spółki Dzielonej na nowe udziały Spółki
Przejmującej.
3. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane udziałowcom Spółki Dzielonej
uczestniczącym w podziale, przy zastosowaniu wobec tych udziałowców Spółki Dzielonej
parytetu wymiany (przydziału) udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej
w stosunku 1: 1, tj. za każdy 1 (jeden) udział Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) każda przyznany zostanie 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej o
wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej „Parytet Wymiany
Udziałów”). Nowe udziały w Spółce Przejmującej wydawane w zamian za (w stosunku do)
udziały Spółki Dzielonej przypadną jedynemu udziałowcowi Spółki Dzielonej, tj. Blokada
Holding AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) przypadnie 100 nowych udziałów Spółki
Przejmującej, w zamian za (w stosunku do) 100 (sto) udziałów w Spółce Dzielonej.
4. Parytet Wymiany Udziałów został ustalony, zgodnie z dyspozycją art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h.,
po wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej, w związku z faktem, iż:
a) jedynym podmiotem uczestniczącym w podziale zarówno po stronie Spółki
Dzielonej jak i Spółki Przejmującej jest spółka Blokada Holding AB - będąca
jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej,
b) ze względu na okoliczność wskazaną w lit a) nie istnieje ryzyko pokrzywdzenia
któregokolwiek z podmiotów uczestniczących w podziale,
c) realizowany podział jest więc jedynie zespoleniem równorzędnych spółek
zależnych, o takiej samej sytuacji korporacyjnej,
a zatem dokonanie wymiany udziałów według innego parytetu i zwiększanie liczby nowo
wydawanych udziałów w Spółce Przejmującej nie miałoby jakiegokolwiek znaczenia dla
spółki Blokada Holding AB, gdyż i tak posiadałaby ona w wyniku podziału taki sam co do
wartości majątek: tj. 100% udziałów w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej, co
najwyżej podzielony na większą liczbę jednostek udziałowych.
5. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej
poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej - ZCP
stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., o
wartości bilansowej netto ustalonej w procesie podziału na dzień 31 października 2018
roku na 2.675.958,08 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 08/100), co daje cenę emisyjną jednego nowo utworzonego
udziału Spółki Przejmującej w wysokości ok. 26.759,58 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 58/100).
6. Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (ZCP)
wydzielanej do Spółki Przejmującej powstała przy tworzeniu udziałów Spółki
Przejmującej, przekraczająca ich wartość nominalną, w kwocie 2.670.958,08 zł (dwa

miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 08/100)
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. W przypadku zmiany
wartości księgowej aktywów netto wydzielanej ZCP Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia
kwota podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio
skorygowana.
7. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 k.s.h. z kapitału zapasowego Spółki
Dzielonej, tj. z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału
zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną
wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. W związku z
podziałem nie ulegnie zmianie treść Umowy Spółki Dzielonej.
8. W procesie podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się dopłat.
9. Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
10. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień
akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce
Dzielonej.
11. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień
udziałowcom Spółki Dzielonej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce
Dzielonej.
12. Udziały Spółki Przejmującej powstałe w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną
przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. Dotychczasowy jedyny udziałowiec
Spółki Dzielonej zachowa wszystkie posiadane przez siebie do dnia podziału udziały
Spółki Dzielonej o niezmienionej wartości nominalnej..
§3
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem uchwały
o podziale postanawia zmienić umowę Spółki Przejmującej MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że §5 ust. 5.1. w
miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na
200 (dwieście) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MK Group Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie upoważnia niniejszym Zarząd
Spółki do wykonania niniejszej Uchwały oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych
i prawnych, jakie okażą się niezbędne do jej realizacji.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za Spółkę Dzieloną:

Za Spółkę Przejmującą:

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

Załącznik III do planu podziału uzgodnionego pomiędzy Streetcom Polska sp. z o.o. a MK
Group Polska sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2018 r.
Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej
Proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej MK Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie dotyczą §5 umowy spółki, w którym ust. 5.1. w miejsce dotychczasowego
otrzyma następujące nowe brzmienie:
„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na
200 (dwieście) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

Za Spółkę Dzieloną:
___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu
Za Spółkę Przejmującą:
___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

Załącznik IV do planu podziału uzgodnionego pomiędzy Streetcom Polska sp. z o.o. a MK
Group Polska sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2018 r.
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej
spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
Zważywszy na planowany podział spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie części majątku spółki
Streetcom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako
spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 551 k.c. („ZCP”), na spółkę MK Group Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”)
(podział przez wydzielenie), wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej, tj.
zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP określa się na dzień 31 października 2018 roku
na kwotę 2.675.958,08 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 08/100). Wartość ta określona została na podstawie bilansu
sporządzonego dla Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2018 roku metodą bilansową.
Wartość całego majątku Spółki Dzielonej - spółki Streetcom Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, została ustalona metodą bilansową na kwotę
5.817.729,38 zł (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia
dziewięć złotych 38/100), na podstawie bilansu Spółki Dzielonej sporządzonego na dzień 31
października 2018 roku.

Za Spółkę Dzieloną:
___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu
Za Spółkę Przejmującą:
___________________
Matylda Szymalska
Prezes Zarządu

