
Załącznik nr 2 do Planu Podziału - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału 
 
 

„UCHWAŁA NR [___] 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki pod firmą MOORE REWIT POŁUDNIE AUDYT spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji  

z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia [___] r. 
w przedmiocie podziału Spółki 

§ 1 

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników MOORE REWIT POŁUDNIE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Bielsku-Białej („Zgromadzenie Wspólników”) 

postanawia o podziale MOORE REWIT POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(„Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo 

zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą  MOORE 

REWIT POŁUDNIE AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo 

Zawiązana”) tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek 

handlowych ( „ksh”) –  podział przez wydzielenie. („Podział”). 

§ 2 

W związku z podziałem na Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeniesiona zorganizowana 

część przedsiębiorstwa, tj. pod względem organizacyjno – finansowym wyodrębniony w 

strukturze Spółki Dzielonej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do realizacji działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług 

księgowych i doradztwa podatkowego („ZCP”). 

§ 3 

Podział Spółki Dzielonej przeprowadzony zostanie w sposób i na zasadach określonych w 

uzgodnionym i przyjętym przez Spółkę Dzieloną planie podziału („Plan Podziału”), który 

Spółka Dzielona udostępniła bezpłatnie na swojej stronie internetowej w okresie 6 tygodni 

poprzedzających podjęcie Uchwały o Podziale. 

§ 4 

Podział nastąpi z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz z innych kapitałów 

własnych Spółki Dzielonej w zakresie w jakim wartość majątku przenoszonego na Spółkę 



Nowo Zawiązaną w ramach podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego, 

zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału. 

§ 5 

Na podstawie art. 541 § 6 ksh Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Podział 

oraz wyraża zgodę na Plan Podziału, który został uzgodniony i przyjęty przez Spółkę Dzieloną. 

§ 6 

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na  zmianę umowy Spółki Dzielonej 

zgodnie z projektem zmian stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Podziału oraz na treść 

Umowy Spółki Nowo Zawiązanej, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”. 

 

 

 

Projekt przyjęty i podpisany przez: 

______________________  ______________________  ________________ 

Krzysztof Oczko   Piotr Witek     Grażyna Chrobak 

Prezes Zarządu   Członek Zarządu   Członek Zarządu  
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