
 

 

 

 

PLAN POŁĄCZENIA 

TRANSGRANICZNEGO ZAP 

SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA 

AKCYJNA ORAZ 

NEF BATTERY HOLDINGS S.A.R.L. 

 

 

 

PLAN OF CROSS-BORDER MERGER 

OF ZAP SZNAJDER BATTERIEN 

SPÓŁKA AKCYJNA AND 

NEF BATTERY HOLDINGS S.ÀR.L. 

 

 

PLAN DE FUSION 

TRANSFRONTALIERE DE SZNAJDER 

BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA ET 

NEF BATTERY HOLDINGS S.ÀR.L. 

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA (dalej 

„Plan Połączenia”) został 

sporządzony dnia 30 kwietnia 2021 

r., przez zarządy następujących 

spółek: 

 

THIS MERGER PLAN (hereinafter 

the “Merger Plan”) was drawn up 

on 30 April 2021, by the 

management boards of the 

following companies: 

CE PLAN DE FUSION (ci-après le 

« Plan de Fusion ») a été établi le 

30 avril 2021, par le conseil de 

gestion des sociétés suivantes : 

ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka 

akcyjnaz siedzibą w Piastowie, 

Polska (adres: ul. Warszawska 47, 05-

820 Piastów), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000091584, NIP 

5340000881, REGON: 012578735, 

kapitał zakładowy 2.033.586 zł w 

całości opłacony - zwaną dalej jako 

„Spółka Przejmująca”, 

 

ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka 

akcyjnawith its registered office in 

Piastów, Poland (address: ul. 

Warszawska 47, 05-820 Piastów), 

registered in the National Court 

Register - The Register of 

Entrepreneurs kept by the District 

Court for the capital city of Warsaw 

in Warsaw, XIV Commercial 

Division of the National Court 

Register under the number KRS 

0000091584; NIP 5340000881, 

REGON: 012578735, share capital 

2.033.586 zł (paid in full) – 

hereinafter referred to as the 

“Acquiring Company”, 

ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka 

akcyjnaayant son siège social au 

Piastów, Poland (adresse : ul. 

Warszawska 47, 05-820 Piastów), 

inscrite auRegistre des 

Entrepreneurs tenu par le Tribunal 

de District de la capitale de 

Varsovie à Varsovie, XIV Division 

Commerciale du Registre du 

Tribunal National sous le numéro 

KRS 0000091584 ; NIP 

5340000881, REGON : 012578735, 

capital social de   2.033.586 zł 

(payé entièrement) – ci-après 

référencée sous la “Société 

Acquérante”, 

oraz 

 

and et 

NEF BATTERY HOLDINGS S.ÀR.L. 

spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością utworzoną 

i działającą zgodnie z prawem 

luksemburskim, z siedzibą w 

Luksemburgu i adresem: ul. 16, rue 

Erasme, L-1468 Luxembourg, 

wpisaną w Rejestrze Spółek 

Handlowych w Luksemburgu pod 

numerem B 130.524- zwaną dalej 

jako „Spółka Przejmowana”. 

 

NEF BATTERY HOLDINGS S.ÀR.L. a 

Luxembourg private limited liability 

company (société à responsabilité 

limitée), having its registered office 

at 16, rue Erasme, L-1468 

Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg and registered with 

the Luxembourg Register of 

Commerce and Companies (R.C.S. 

Luxembourg) under number B 

130.524 - hereinafter referred to as 

the “Acquired Company”, 

NEF BATTERY HOLDINGS S.ÀR.L. 

une société à responsabilité 

limitée, ayant son siège social au 

16, rue Erasme, L-1468 

Luxembourg, Grand-Duchédu 

Luxembourg et inscrite au Registre 

de Commerce et des Sociétés sous 

le numéro B 130.524 - ci-après 

référencée sous la “Sociétés 

Rachetée”, 

dalej łącznie jako: „Spółki” 

 

hereinafter jointly referred to, 

together with the Acquiring 

Company, as: the “Companies”. 

Ci-après dénommée conjointement 

avec la Société Acquérante comme 

les « Sociétés ». 



 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z art. 1023-1 Prawa spółek 

handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 

r., ze zm. (dalej „Luksemburskie 

Prawo Spółek”) oraz zgodnie z 

przepisami Tytułu IV, Działu I, 

Rozdziału 2
1
, ustawy z dnia 15 

września 2000 roku – Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1577 ze zm.)(dalej „KSH”), jak 

również zgodnie z postanowieniami 

Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie niektórych aspektów 

prawa spółek (t.j. Dz.U.UE.L. z 2017 r. 

poz. 169, str. 46 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

In accordance with Article 1023-1 

(and preceding) of the Law of 10 

August 1915 on commercial 

companies, as amended 

(hereinafter the "Luxembourg 

Companies Law"), and in 

accordance with Title IV, Section I, 

Chapter 2
1
 of the Polish Act of 15 

September 2000 – the Commercial 

Companies Code (uniform text, 

Journal of Laws of 2017, item 1577 

as amended)(the "CCC") and 

pursuant to the provisions of the 

Directive (EU) 2017/1132 of the 

European Parliament and of the 

Council of 14 June 2017 relating to 

certain aspects of company law 

(uniform text, Journal of Laws UE 

of 2017, item 169, p. 46 as 

amended). 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’Article 1023-1 

(et précédent) de la loi du 10 août 

1915 sur les sociétés 

commerciales, comme modifiée 

(ci-après « Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises »), et 

conformément au Titre IV, Section 

I, Chapitre 2
1 

 de la loi polonaise du 

15 septembre 2000 – le Code des 

Sociétés Commerciales (texte 

uniforme, Journal des Lois de 2017, 

point 1577 comme modifié) (le 

« CSC ») et selon la directive (UE) 

2017/1132 du Parlement Européen 

et du Conseil du 14 juin 2017 relatif 

à certains aspect de la loi des 

sociétés (texte uniforme, Journal 

des Lois UE de 2017, point 169, 

p.46 comme modifié). 

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1. DEFINITIONS 

Na użytek Planu Połączenia przyjęto 

następujące rozumienie pojęć i 

wyrażeń: 

For the purpose of this Merger 

Plan the following words and 

expressions shall have the 

following meanings: 

Aux fins du présent Plan de Fusion 

les mots suivants et expressions 

auront la signification suivante : 

1) KSH- polska ustawa z dnia 15 

września 2000 roku Kodeks 

Spółek Handlowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 

1526 z późn. zm.); 

1) "CCC” - the Polish Act of 15 

September 2000 Code of 

Commercial Companies 

(consolidated text: Journal of 

Laws of 2020, item 1526, with 

later amendments); 

1) “CSC” - Loi Polonaise du 15 

septembre 2000 – le Code des 

Sociétés Commerciales (texte 

uniforme, Journal des Lois de 

2020, point 1526, avec 

modifications ultérieures) ; 

2) Luksemburskie Prawo Spółek – 

prawo spółek handlowych z dnia 

10 sierpnia 1915 r., ze zm.; 

2) "Luxembourg Companies 

Law”- the Law of 10 August 

1915 on commercial 

companies, as amended; 

2) « Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises »- loi du 10 

août 1915 sur les sociétés 

commerciales, comme 

modifiée ; 

3) Ustawa o Rachunkowości- 

polska ustawa o rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 r. (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 

217 z późn. zm.); 

3) "Polish Accounting Act” - the 

Polish Accounting Act of 29 

September 1994 (consolidated 

text: Journal of Laws of 2021, 

item 217 with later 

amendments); 

3) “Loi Polonaise sur la 

Comptabilité » - la Loi 

Polonaise sur la Comptabilité 

du 29 septembre 1994 (texte 

consolidé : Journal des Lois de 

2021, point 217, avec 

modifications ultérieures) ; 



 

 

4) ZAP lub Spółka Przejmująca- 

ZAP SZNAJDER BATTERIEN 

spółka akcyjna z siedzibą w 

Piastowie, Polska (adres: ul. 

Warszawska 47, 05-820 

Piastów), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000091584, NIP 

5340000881, REGON: 

012578735, kapitał zakładowy 

2.033.586 zł w całości opłacony; 

4) "ZAP” or the "Acquiring 

Company”- ZAP SZNAJDER 

BATTERIEN spółka akcyjna 

with its registered office in 

Piastów, Poland (address: ul. 

Warszawska 47, 05-820 

Piastów), registered in the 

National Court Register - The 

Register of Entrepreneurs kept 

by the District Court for the 

capital city of Warsaw in 

Warsaw, XIV Commercial 

Division of the National Court 

Register under the number 

KRS 0000091584; NIP 

5340000881, REGON: 

012578735, share capital 

2.033.586 zł (paid in full); 

4) "ZAP” oula "Société 

Acquérante ”- ZAP SZNAJDER 

BATTERIEN spółka akcyjnaayant 

son siège social au Piastów, 

Poland (adresse : ul. 

Warszawska 47, 05-820 

Piastów), inscrite au Registre 

des Entrepreneurs tenu par le 

Tribunal de District de la 

capitale de Varsovie à Varsovie, 

XIV Division Commerciale du 

Registre du Tribunal National 

sous le numéro KRS 

0000091584 ; NIP 

5340000881,REGON : 

012578735, capital social de   

2.033.586 zł (payé entièrement) 

5) NEF lubSpółka Przejmowana - 

NEF BATTERY HOLDINGS S.À R.L. 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością utworzona 

i działająca zgodnie z prawem 

luksemburskim, z siedzibą w 

Luksemburgu i adresem: ul. 16, 

rue Erasme, L-1468 

Luxembourg, wpisana w 

Rejestrze Spółek Handlowych w 

Luksemburgu pod numerem B 

130.524; 

5) „NEF” or the "Acquired 

Company”- NEF BATTERY 

HOLDINGS S.À R.L., a 

Luxembourg private limited 

liability company (société à 

responsabilité limitée), having 

its registered office at 16, rue 

Erasme, L-1468 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

and registered with the 

Luxembourg Register of 

Commerce and Companies 

(R.C.S. Luxembourg) under 

number B 130.524; 

5) „NEF” ou the Sociétés 

Rachetée”- NEF BATTERY 

HOLDINGS S.À R.L. une société 

à responsabilité limitée, ayant 

son siège social au 16, rue 

Erasme, L-1468 Luxembourg, 

Grand-Duchéde Luxembourg et 

inscrite au Registre de 

Commerce et des Sociétés sous 

le numéro B 130.524 

6) Spółki- ZAP oraz NEF; 6) "Companies” - ZAP and NEF; 6) "Sociétés” - ZAP et NEF; 

7) Dzień Połączenia - dzień 

wpisania połączenia do rejestru 

właściwego według siedziby 

ZAP; 

7) “Merger Date” - the day of 

entering the merger into the 

registry appropriate for the 

registered office of ZAP; 

7) “Date de Fusion” – la date 

d’entrée de la fusion dans le 

registre approprié pour le siège 

social de ZAP ; 

8) PLN lub złoty- oficjalna waluta w 

Polsce; 

8) "PLN” or "zloty” - the lawful 

currency of Poland; 

8) "PLN” or "zloty” – la devise 

légale de la Pologne ; 

9) Plan Połączenia- niniejszy 

dokument. 

 

9) "Merger Plan” - this 

document. 

9) "Plan de Fusion” - ce 

document. 

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA 

STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ 

SPÓŁEK, OZNACZENIE 

REJESTRU I NUMER WPISU DO 

REJESTRU KAŻDEJ Z 

ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 

 

2. THE FORM, NAME AND 

REGISTERED OFFICE OF EACH 

OF THE MERGING 

COMPANIES, THE 

DESIGNATION OF THE 

REGISTER AND THE AMOUNT 

OF ENTRY INTO THE REGISTER 

2. LA FORME, NOM ET SIEGE 

SOCIAL DE CHAQUE SOCIETE 

FUSIONNEES, LA DESIGNATION 

DU REGISTRE ET LE NUMERO 

D’INSCRIPTION AU REGISTRE 



 

 

 

W połączeniu transgranicznym 

uczestniczą: 

 

The following companies shall take 

part in the cross-border merger: 

 

 

Les sociétés suivantes prendront 

part à la fusion transfrontalière : 

1) ZAP SZNAJDER BATTERIEN 

spółka akcyjnaz siedzibą w 

Piastowie, Polska (adres: ul. 

Warszawska 47, 05-820 

Piastów), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000091584, NIP 

5340000881, REGON: 

012578735, kapitał zakładowy 

2.033.586 zł w całości opłacony- 

jako Spółka Przejmująca, 

 

1)ZAP SZNAJDER BATTERIEN 

spółka akcyjnawith its registered 

office in Piastów, Poland (address: 

ul. Warszawska 47, 05-820 

Piastów), registered in the National 

Court Register - The Register of 

Entrepreneurs kept by the District 

Court for the capital city of Warsaw 

in Warsaw, XIV Commercial 

Division of the National Court 

Register under the number KRS 

0000091584; NIP 5340000881, 

REGON: 012578735, share capital 

2.033.586 zł (paid in full) - as the 

Acquiring Company, 

1) ZAP SZNAJDER BATTERIEN 

spółka akcyjna ayant son siège 

social au Piastów, Poland 

(adresse : ul. Warszawska 47, 

05-820 Piastów), inscrite au 

Registre des Entrepreneurs 

tenu par le Tribunal de District 

de la capitale de Varsovie à 

Varsovie, XIV Division 

Commerciale du Registre du 

Tribunal National sous le 

numéro KRS 0000091584 ; NIP 

5340000881, REGON : 

012578735, capital social de   

2.033.586 zł (payé 

entièrement)- ci-après 

référencée sous la “Société 

Acquérante”, 

oraz 

 

and et 

2) NEF BATTERY HOLDINGS S.À 

R.L. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością utworzona 

i działająca zgodnie z prawem 

luksemburskim, z siedzibą w 

Luksemburgu i adresem: ul. 16, 

rue Erasme, L-1468 

Luxembourg, wpisana w 

Rejestrze Spółek Handlowych w 

Luksemburgu pod numerem B 

130.524 - jako Spółka 

Przejmowana. 

 

2)NEF BATTERY HOLDINGS S.À 

R.L., a Luxembourg private limited 

liability company (société à 

responsabilité limitée), having its 

registered office at 16, rue Erasme, 

L-1468 Luxembourg, Grand Duchy 

of Luxembourg and registered with 

the Luxembourg Register of 

Commerce and Companies (R.C.S. 

Luxembourg) under number B 

130.524, as the Acquired 

Company. 

 

2) NEF BATTERY HOLDINGS 

S.ÀR.L. une société à 

responsabilité limitée, ayant 

son siège social au 16, rue 

Erasme, L-1468 Luxembourg, 

Grand-Duché du Luxembourg 

et inscrite au Registre de 

Commerce et des Sociétés sous 

le numéro B 130.524 - ci-après 

référencée sous la “Société 

Rachetée”. 

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

 

3. THE METHOD OF MERGER  3) METHODE DE FUSION  

3.1. Podstawy prawne i sposób 

połączenia 

3.1. The method and legal basis of 

the merger 

 

3.1. La méthode et la base légale 

de la fusion  

 



 

 

Połączenie nastąpi poprzez 

przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą 

tj. w drodze przejęcia przez ZAP 

spółki NEF w trybie określonym w 

art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 

1023-1 Luksemburskiego Prawa 

Spółek. 

The merger will take effect through 

a transfer of all assets of the 

Acquired Company to the 

Acquiring Company i.e., by 

acquisition of NEF by ZAP in the 

way prescribed in Art. 492 § 1 

point 1) of the CCC and under a 

universal title of succession 

pursuant to article 1023-1 of the 

Luxembourg Companies Law.  

 

La fusion prendra effet à travers le 

transfert de tous les actifs de la 

Société Rachetée à la Société 

Acquérante càd par l’acquisition de 

NEF par ZAP comme prévu dans 

l’Art. 492 § 1 point 1) de CSC et 

sous latransmission à titre 

universel conformément à l’article 

1023-1 de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises. 

Z uwagi na fakt, że ZAP jest jedynym 

wspólnikiem NEF posiadającym 

100% udziałów w kapitale 

zakładowym NEF, zgodnie z art. 

516
14

 KSH i art. 515 w zw. z art. 516
1
 

KSH oraz art. 1023-1 w zw. z art. 

1021-1 Luksemburskiego Prawa 

Spółek połączenie zostanie 

przeprowadzone bez podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki 

Przejmującej, a Spółce Przejmującej 

jako jedynemu wspólnikowi Spółki 

Przejmowanej nie będą wydawane 

akcje Spółki Przejmującej. 

Due to the fact that ZAP is the sole 

shareholder in NEF holding 100% 

of the share capital of NEF, 

pursuant to Art. 516
14

 of the CCC 

and Art. 515 in conjunction with 

Art. 516
1
 of the CCC and  article 

1023-1 (in conjunction with article 

1021-1) of the Luxembourg 

Companies Law,the merger shall 

be carried out without an increase 

of the share capital of the 

Acquiring Company, and the 

Acquiring Company who is the sole 

shareholder of the Acquired 

Company shall not receive any 

shares in the Acquiring Company. 

 

Etant donné que ZAP est 

l’actionnaire unique de NEF 

détenant 100% du capital sociale 

de NEF, conformément à l’Art. 

516
14

 du CSC et Art. en conjonction 

avec l’Art. 516
1
 du CSC et l’article 

1023-1 (en conjonction avec 

l’article 1021-1) de la Loi sur les 

Sociétés Luxembourgeoises, la 

fusion sera effectuée sans 

augmentation de capital de la 

Société Acquérante, et la Société 

Rachetée qui est l’actionnaire 

unique ne recevra aucune action 

de la Société Acquérante. 

W związku z powyższym, połączenie 

zostanie przeprowadzone w 

uproszczonym trybie, o którym 

mowa w: 

a) art. 516
15

 § 1 i 2 KSH;  

b) art. 1023-1 Luksemburskiego 

Prawa Spółek. 

 

With regard to the aforesaid, the 

merger shall be conducted in the 

simplified procedure which is 

described in: 

a) Art. 516
15

 § 1 and 2 of the CCC;  

b) Article 1023-1 of the 

Luxembourg Companies Law. 

En vue de ce qui précède, la fusion 

sera réalisée par procédure 

simplifiée qui sera décrite dans : 

a) Art. 516
15

 § 1 et 2 du CSC ; 

b) Article 1023-1 de la Loi sur les 

Sociétés Luxembourgeoises. 

3.2. Uchwała walnego 

zgromadzenia ZAP 

 

3.2. The resolution of the general 

meeting of ZAP 

 

3.2. La résolutionde l’Assemblée 

Générale de ZAP 

 



 

 

Zgodnie z art. 506 § 1 w zw. z 516
1
 

KSH oraz art. 1023-1 oraz 1023-2 (2) 

Luksemburskiego Prawa Spółek 

podstawę połączenia stanowić 

będzie uchwała walnego 

zgromadzenia ZAP obejmująca zgodę 

akcjonariuszy ZAP na Plan 

Połączenia. W związku z tym, że 

połączenie ZAP i NEF będzie 

przeprowadzone bez podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki 

Przejmującej, nie nastąpią żadne 

zmiany Statutu Spółki Przejmującej. 

According to Art. 506 § 1 in 

conjunction with Art. 516
1
 of the 

CCC and articles 1023-1 and 1023-2 

(2) of the Luxembourg Companies 

Law, the basis of the merger will be 

the resolution of the general 

meeting of ZAP, which will include 

the approval of ZAP's shareholders 

to the Merger Plan. Due to the fact 

that the merger of ZAP and NEF 

shall be carried out without an 

increase of the share capital in the 

Acquiring Company, there will be 

no changes in the Statute of the 

Acquiring Company. 

 

Conformément à l’Art. 506 § 1 en 

conjonction avec l’Art. 5161 du CSC 

et des articles 1023-1 et 1023-2 (2) 

de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises, la base de la 

fusion sera la résolution de 

l’Assemblée Générale de ZAP, qui 

inclura l’approbation des 

actionnaires de ZAP au Plan de 

Fusion. Etant donné que la fusion 

entre ZAP et NEF sera effectuée 

sans augmentation de capital dans 

la Société Acquérante, il n’y aura 

pas de changement dans les 

Statuts de la Société Acquérante. 

Zgodnie z 1023-2 (2) 

Luksemburskiego Prawa 

Spółekpołączenie zostanie 

przeprowadzone bez podjęcia przez 

Zgromadzenie Wspólników NEF 

uchwały w sprawie połączenia. 

 

Pursuant toarticle 1023-2(2) of the 

Luxembourg Companies Law, the 

merger will be carried out without 

the adoption of a resolution on the 

merger by the General Meeting of 

NEF. 

Conformément à l’article 1023-2(2) 

de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises, la fusion sera 

effectuée sans l’adoptionde 

résolutions sur la fusion par 

l’Assemblée Générale de NEF. 

3.3. Sukcesja generalna 

 

3.3  The universal succession 

 

3.3. La transmission universelle 

W wyniku połączenia, ZAP - zgodnie z 

treścią art. 494 § 1 KSH i art. 1021-17 

(1) a), b) oraz c) Luksemburskiego 

Prawa Spółek - wstąpi z Dniem 

Połączenia we wszystkie prawa i 

obowiązki NEF. Wszystkie aktywa i 

pasywa NEF przejdą na ZAP, a NEF 

przestanie istnieć - zostanie 

rozwiązana bez przeprowadzenia 

likwidacji. 

 

As a result of the merger, ZAP - 

according to Art. 494 § 1 of the CCC 

andarticle 1021-17 (1) a), b) and c) 

of the Luxembourg Companies Law 

- shall assume, as of the Merger 

Date, all the rights and obligations 

of NEF. All assets and liabilities NEF 

will be transferred to ZAP, and NEF 

will cease to exist - without 

liquidation. 

A la suite de la fusion, ZAP – 

conformément à l’Art. 494 § 1 du 

CSC et article 1021-17 (1) a), b) et 

c) dela Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises – assumera, à la 

Date de Fusion, tous les droits et 

obligations de NEF. Tous les actifs 

et passifs de NEF seront transférés 

à ZAP, et NEF cessera d’exister – 

sans liquidation 

3.4. Brak obowiązku (i) badania Planu 

Połączenia przez biegłego; (ii) 

sporządzenia przez odpowiednie 

zarządy sprawozdania 

wyjaśniającego (iii) informowania 

odpowiednich walnych 

zgromadzeń o wszelkich 

istotnych zmianach w zakresie 

aktywów i pasywów 

 

3.4. The lack of the obligation to 

(i) examine the Merger Plan 

by an expert; (ii) prepare an 

explanatory report of the 

respective management 

boards; and (iii) inform the 

respective general meetings 

regarding any material change 

in the assets and liabilities 

3.4. L’absence d’obligation à (i) 

examiner le Plan de Fusion 

par un expert ; (ii) préparer 

un rapport explicatif sur les 

conseils de gérance 

respectifs ; et (iii) informer 

les assemblées générales 

respectives concernant les 

changements matériels dans 

les actifs et passifs 



 

 

Na podstawie art. 516
15

 § 1 Plan 

Połączenia nie wymaga badania 

przez biegłego z uwagi na fakt, że 

ZAP jest jedynym wspólnikiem NEF i 

posiada 100% udziałów w NEF. 

 

 

ZAP jako jedyny 

wspólnikNEFzrzekłsię uprawnienia 

do zbadania Planu Połączenia i 

przygotowania pisemnej opinii przez 

co najmniej jednego niezależnego 

eksperta zgodnie z art. 1021-6 (5) 

Luksemburskiego Prawa Spółek. 

 

 

ZAP jako jedyny wspólnik NEF zrzekł 

się prawa do żądania sporządzenia 

przez odpowiednie zarządy 

sprawozdania wyjaśniającego, o 

którym mowa w art. 1021-5 ust. 1 i 3 

Luksemburskiego Prawa Spółek. 

 

 

 

ZAP jako jedyny wspólnik NEF zrzekł 

się obowiązku informowania przez 

odpowiednie zarządy odpowiednich 

walnych zgromadzeń Spółek 

zwołanych w celu podjęcia uchwał o 

połączeniu o wszelkich istotnych 

zmianach w aktywach i pasywach 

Spółek po dacie niniejszego Planu 

Połączenia, które mają wpływ na 

ogłoszenia dokonane w niniejszym 

Planie Połączenia zgodnie z 

postanowieniami art. 1021-5 ust. 2 i 

3 Luksemburskiego Prawa Spółek. 

 

 

 

On the basis of Art. 516
15 

§ 1 of the 

CCC, the Merger Plan does not 

need to be examined by an expert 

as ZAP is the sole shareholder of 

NEF and owns 100% of the shares 

in NEF. 

 

 

ZAP, assole shareholder of NEF, has 

waived the obligation to have the 

Merger Plan examined by and 

subject to a written report of one or 

more independent experts in 

accordance with Article 1021-6 (5) of 

the Luxembourg Companies Law. 

 

 

ZAP, as sole shareholder of NEF, has 

waived the obligation to require the 

preparation of an explanatory report 

of the respective management 

boards as referred to in article 1021-

5, paragraphs (1) and (3) of the 

Luxembourg Companies Law. 

 

 

ZAP, as the sole shareholder of NEF, 

has waived the obligation to inform 

the relevant management boards of 

the relevant general meetings of the 

Companies convened to adopt 

resolutions on the merger of any 

significant changes in the assets and 

liabilities of the Companies after the 

date of this Merger Plan, which 

affect the announcements made in 

this Merger Plan in accordance with 

the provisions of Art. 1021-5, 

paragraphs (2) and (3) of the 

Luxembourg Company Law. 

Sur les bases de l’Art. 516
15 

§ 1 du 

CSC, le Plan de Fusion n’a pas 

besoin d’être examiné par un 

expert étant donné que ZAP est 

l’actionnaire unique de NEF et 

détient 100% des actions de NEF. 

 

ZAP, comme actionnaire unique de 

NEF, arenoncé à l'obligation de 

rédiger un Plan de Fusion examiné 

par, et sujet à un rapport écrit, un 

ou plusieurs experts indépendants 

conformément à l’Article 1021-6 

(5) de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises. 

 

ZAP, comme actionnaire unique de 

NEF, a renoncé à l’obligation de 

requérir à la préparation d’un 

rapport explicatif sur les conseils 

de gérance respectifs 

conformément aux dispositions 

del’article 1021-5 paragraphes (1) 

and (3) de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises. 

 

ZAP, comme actionnaire unique de 

NEF, a renoncé à l’obligation deses 

conseils de gérance respectifs 

d’informer les assemblées 

générales respectives des Sociétés 

appelé à décider sur la fusion 

concernant les changements des 

actifs et passifs des Sociétés après 

la date du Plan de Fusion qui a une 

influence sur les déclarations faites 

dans ce Plan de Fusion 

conformément aux dispositions de 

l’article 1021-5, paragraphes (2) 

and (3)de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises. 

4. STOSUNEK WYMIANY INNYCH 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA 

PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI 

PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ 

EWENTUALNYCH DOPŁAT 

PIENIĘŻNYCH 

 

4. THE RATIO APPLICABLE TO THE 

EXCHANGE OF OTHER 

SECURITIES OF THE ACQUIRED 

COMPANY FOR SECURITIES OF 

THE ACQUIRING COMPANY 

AND THE AMOUNT OF 

ADDITIONAL CASH PAYMENTS 

4. LE RATION APPLICABLE AUX 

ECHANGE SUR LES AUTRES 

VALEURS DE LA SOCIETE 

RACHETEE POUR LES VALEURS 

DE LA SOCIETE ACQUERANTE ET 

LE MONTANT DES PAYMENTS 

EN CASH ADDITIONNELS 



 

 

Spółka Przejmowana nie emitowała 

żadnych pozostających w mocy 

papierów wartościowych lub innych 

tytułów uczestnictwa innych niż 

udziały, w związku z czym ich 

posiadaczom nie zostaną przyznane 

papiery wartościowe czy inne tytuły 

uczestnictwa w Spółce Przejmującej 

a Plan Połączenia nie zawiera 

informacji dotyczących przydziału 

innych papierów wartościowych lub 

tytułów uczestnictwa w Spółce 

Przejmującej ich posiadaczom w 

Spółce Przejmowanej. 

 

The Acquired Company has not 

issued any securities or titles 

remaining in force other than 

shares, thus no securities or titles 

of the Acquiring Company will be 

granted to the owners of such 

securities or titles and the Merger 

Plan does not contain any 

information on allotment of other 

securities or titles of the Acquiring 

Company to the registered owners 

of such securities of titles of the 

Acquired Company. 

La Société Rachetéen’a émis 

aucune valeur ou titre restant en 

vigueur autre que les actions, par 

conséquent aucune valeur ou titre 

de la Société Acquérante ne sera 

octroyé aux détenteurs de telle 

valeur ou titres et le Plan de Fusion 

ne contiendra aucune information 

sur l’affectation d’autres valeurs ou 

titre de la Société Acquérante aux 

propriétaires de chaque valeur ou 

titre de la Société Rachetées.   

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO INNE 

PAPIERY WARTOŚCIOWE 

UPRAWNIAJĄ DO 

UCZESTNICTWA W ZYSKU 

SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE 

INNE WARUNKI DOTYCZĄCE 

NABYCIA LUB WYKONYWANIA 

TEGO PRAWA, JEŻELI TAKIE 

WARUNKI ZOSTAŁY 

USTANOWIONE 

 

5. THE DATE AS OF WHICH THE 

HOLDING OF OTHER SECURITIES 

WILL GIVE THE RIGHT TO 

HOLDERS OF SECURITIES TO 

PARTICIPATE IN PROFITS OF 

THE ACQUIRING COMPANY 

AND ANY OTHER CONDITIONS 

AFFECTING THE ATTAINMENT 

OR EXECUTION OF THIS 

ENTITLEMENT (SHOULD ANY 

SUCH CONDITIONS BE 

STIPULATED) 

 

5. LA DATE A LAQUELLE LA 

DETENTION DES AUTRES 

VALEURS DONNERA LE DROIT 

AUX DETENTEURS DES VALEURS 

DE PARTICIPER AU PROFIT DE LA 

SOCIETE ACQUERANTE ET LES 

AUTRES CONDITIONS 

AFFECTANT LA REALISATION OU 

L’EXECUTION DE CES DROITS (SI 

CES CONDITIONS SERONT 

STIPULEES) 

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 

nie zostaną przyznane żadne papiery 

wartościowe lub tytuły uczestnictwa 

uprawniające do uczestnictwa w 

zysku Spółki Przejmującej, w związku 

z czym Plan Połączenia nie określa 

dnia, od którego takie papiery 

wartościowe uprawniają do udziału 

w zysku Spółki Przejmującej. 

 

 

 

 

 

Owing to the fact that the 

shareholder of the Acquired 

Company shall not be granted any 

securities or titles which would 

give them right to participate in the 

profits of the Acquiring Company, 

this Merger Plan does not specify 

the date from which such securities 

will entitle the holders to share in 

profits of the Acquiring Company. 

 

En raison du fait que l’actionnaire 

de la Société Rachetée ne devra 

garantir aucune valeur ou titre qui 

donnera le droit de participer aux 

profits de la Société Acquérante, ce 

Plan de Fusion ne spécifiera pas la 

date à laquelle lesvaleurs seront 

allouées aux détenteurs de 

participer aux profits de la Société 

Acquérante.  



 

 

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI 

PRZYZNANE BIEGŁYM 

BADAJĄCYM PLAN 

POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM 

ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ 

SPÓŁEK, JEŻELI WŁAŚCIWE 

PRZEPISY ZEZWALAJĄ NA 

PRZYZNANIE SZCZEGÓLNYCH 

KORZYŚCI 

 

6. SPECIAL ADVANTAGES 

GRANTED TO THE EXPERTS 

(AUDITORS) EXAMINING THE 

MERGER PLAN OR TO 

MEMBERS OF THE GOVERNING 

BODIES OF THE MERGING 

COMPANIES (IF THE RELEVANT 

PROVISIONS OF LAW ALLOW 

TO GRANT SPECIAL 

ADVANTAGES) 

 

6. AVANTAGES SPECIAUX 

ALLOUES AUX EXPERTS 

(AUDITEURS) EXAMINANT LE 

PLAN DE FUSION OU LES 

MEMBRES DU CONSEIL DE 

GESTION DES SOCIETES 

FUSIONNEES (SI LES 

DISPOSISITIONS APPLICABLE A 

LA LOI AUTORISE L’OCTROI 

D’AVANTAGES SPECIAUX)  

W związku z połączeniem nie zostaną 

przyznane żadne szczególne korzyści 

dla członków organów Spółki 

Przejmującej lub Spółki 

Przejmowanej. Plan Połączenia nie 

będzie podlegał badaniu przez 

biegłych, w związku z czym nie 

zawiera informacji o żadnych 

szczególnych korzyściach 

przyznawanych lub podlegających 

przyznaniu biegłym badającym Plan 

Połączenia. 

 

 

In connection with the merger no 

special benefits shall be granted to 

the members of authorities 

(governing bodies) of the Acquiring 

Company or the Acquired 

Company. Owing to the fact, that 

the Merger Plan shall not be 

examined by the experts 

(auditors), it contains no 

information on any special 

advantages granted or to be 

granted to experts (auditors) 

examining the Merger Plan. 

 

En relation avec la fusion aucun 

bénéfice spécial ne sera accordé 

aux membres des autorités 

(organes de gestion) de la Société 

Acquérante ou de la Société 

Rachetée. Du fait que le Plan de 

Fusion ne sera pas examiné par des 

experts (auditeurs), il ne 

contiendra aucune information sur 

des avantages spéciaux accordés 

ou qui seront accordés aux experts 

(auditeurs) examinant le Plan de 

Fusion. 

7. WARUNKI WYKONYWANIA 

PRAW WIERZYCIELI I 

WSPÓLNIKÓW 

MNIEJSZOŚCIOWYCH KAŻDEJ Z 

ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

 

7. ARRANGEMENTS MADE FOR 

THE EXERCISING OF THE RIGHTS 

OF CREDITORS AND MINORITY 

SHAREHOLDERS OF THE 

MERGING COMPANIES 

 

7. ARRANGEMENTS FAITS POUR 

L’EXERCICE DES DROITS DES 

CREANCIERS ET LES 

ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

DES SOCIETES FUSIONNEES 

7.1. Warunki wykonywania praw 

wierzycieli ZAP 

 

 

7.1. Arrangements made for the 

exercising of the rights of 

ZAP'S creditors 

 

7.1. Arrangements faits pour 

l’exercice des droits des 

créanciers de ZAP 

Spółka Przejmująca z Dniem 

Połączenia wstąpi we wszelkie prawa 

i obowiązki Spółki Przejmowanej w 

drodze sukcesji uniwersalnej, 

zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH i 

art. 1021-17 Luksemburskiego Prawa 

Spółek. 

Upon the Merger Date, the 

Acquiring Company will assume all 

of the rights and obligations of the 

Acquired Company by way of 

universal succession, pursuant to 

the provisions of Art. 494 § 1 of the 

CCC andarticle 1021-17 of the 

Luxembourg Companies Law. 

 

A la date de la Fusion, la Société 

Acquérante assumera tous les 

droits et obligations de la Société 

Rachetées par le biais d’une 

transmission universelle, 

conformément à l’Art.  494 § 1 du 

CSC et article 1021-17 de la Loi sur 

les Sociétés Luxembourgeoises. 



 

 

Wierzyciele ZAP, którzy zgłosili swoje 

roszczenia w terminie sześciu 

miesięcy od dnia ogłoszenia o 

połączeniu i uprawdopodobnili, że 

ich zaspokojenie jest zagrożone przez 

połączenie, mogą żądać, aby sąd 

właściwy według siedziby ZAP 

udzielił im stosownego 

zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli 

zabezpieczenie takie nie zostało 

ustanowione przez ZAP. Zgodnie z 

art. 495 KSH majątek każdej z 

połączonych Spółek powinien być 

zarządzany przez Spółkę Przejmującą 

oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia 

lub zabezpieczenia wierzycieli, 

których wierzytelności powstały 

przed Dniem Połączenia, a którzy 

przed upływem sześciu miesięcy od 

dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali 

na piśmie zapłaty. Za prowadzenie 

oddzielnego zarządu członkowie 

organów Spółki Przejmującej 

odpowiadają solidarnie. W okresie 

odrębnego zarządzania majątkami 

Spółek wierzycielom każdej Spółki 

służy pierwszeństwo zaspokojenia z 

majątku swojej pierwotnej dłużniczki 

przed wierzycielami Spółki 

Przejmowanej. 

 

ZAP's creditors, which made their 

claims within six months from the 

day of announcement of the 

merger and showed with a 

reasonable degree of probability 

the threat to the satisfaction of 

their claims by the merger, may 

demand that the court competent 

for the seat of ZAP grant them an 

appropriate security of their 

claims, unless such security has 

been established by ZAP. According 

to art. 495 of the CCC, the assets of 

each of the merged Companies 

shall be managed by the Acquiring 

Company separately until the date 

of satisfying or securing the 

creditors whose receivable debts 

arose before the Merger Date and 

who claimed the payment in 

writing before six months have 

elapsed from the date of the 

announcement of the merger. In 

the period of the separate 

management of Company assets, 

the creditors of each Company 

shall have priority of satisfaction 

from the assets of their original 

debtor before the creditors of 

Acquired Company. 

Les créanciers de ZAP, qui ont fait 

leur réclamation endéans les 6 

mois depuis l’annonce de la fusion 

et qui ont montré avec un degré 

raisonnable de probabilité de 

menace à la satisfaction de leur 

demande par la fusion, peuvent 

demander que la cour compétente 

pour le siège de ZAP leur apporte 

une sécurité appropriée sur leur 

réclamation, à moins que cette 

sécurité n’ait été établie par ZAP. 

Conformément à l’art. 495 du CSC 

les actifs de chaque Sociétés 

Fusionnées seront gérés 

séparément par la Société 

Acquérante jusqu’à ladatede la 

satisfaction ou de la garantie des 

créanciers dont les créances sont 

nées avant le Date de Fusion et qui 

ont réclamé le paiement par écrit 

avant l’expiration de six mois à 

compter de la datede l’annonce de 

la fusion. Pendant la période de 

gestion séparée des actifs de la 

Société, les créanciers de chaque 

Société auront priorité de 

satisfaction sur les actifs des 

débiteurs originaux avant les 

créanciers de la Société 

Acquérante. 

 

7.2. Warunki wykonywania praw 

wspólników mniejszościowych 

ZAP 

 

7.2. Arrangements made for the 

exercising of rights of ZAP'S 

minority shareholders 

7.2. Arrangements fait pour 

l’exercice des droits des 

actionnaires minoritaires de 

ZAP 



 

 

Przepisy prawa polskiego nie 

przewidują żadnych szczególnych 

praw dla wspólników 

mniejszościowych Spółki 

Przejmującej w związku z 

prowadzonym procesem połączenia 

transgranicznego oprócz ogólnych 

uprawnień akcjonariuszy 

wynikających z KSH. W szczególności 

bowiem wobec faktu, iż Spółka 

Przejmująca jest spółką krajową, nie 

znajdują zastosowania 

postanowienia art. 516
11

 KSH. 

Ochrona akcjonariuszy 

mniejszościowych jest zapewniona 

poprzez uprawnienie do wytoczenia 

przez nich powództwa o uchylenie 

lub stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przejmującej stanowiącej 

podstawę połączenia na podstawie 

art. 422 - 425 KSH w zw. z art. 509 § 

1 - 3 KSH i art. 516
1
 KSH, z tym, że 

zgodnie z art. 516
17

 KSH uchylenie 

lub stwierdzenie nieważności 

uchwały o połączeniu jest 

niedopuszczalne po Dniu Połączenia. 

Zgodnie z art. 516
17

 KSH Spółka 

Przejmująca odpowiada jednak 

wobec skarżącego za szkodę 

wyrządzoną uchwałą o połączeniu 

sprzeczną z ustawą, umową bądź 

statutem lub dobrymi obyczajami. 

 

Polish law provisions do not 

provide any special rights for 

minority shareholders of the 

Acquiring Company in connection 

with the ongoing process of the 

cross-border merger in addition to 

the general competences of 

shareholders arising from the CCC. 

In particular, due to the fact that 

the Acquiring Company is a 

domestic company, the provisions 

of Art. 516
11

 of the CCC will not 

apply. The protection of minority 

shareholders is ensured by the 

right to bring an action for an 

annulment of a resolution or action 

for declaration of invalidity of 

resolution of the General Meeting 

of the Acquiring Company which 

constitutes a basis for the merger 

on the basis of Art. 422-425 of the 

CCC in connection with Art. 509 §1-

2 of the CCC and the Art. 516
1
 of 

the CCC. However, according to 

Art. 516
17

 of the CCC the 

annulment or declaration of 

invalidity of a resolution on merger 

is impermissible after the Merger 

Date. According to Art. 516
17 

of the 

CCC, the Acquiring Company is 

liable for damage caused to the 

complainant as a result of a merger 

resolution in breach of the law, 

agreement, statutes or good 

practices. 

 

La loi Polonaise ne fournit aucun 

droit spécial pour les actionnaires 

minoritaires de la Société 

Acquérante en vue du process de 

fusion transfrontalière en cours en 

plus des compétences générales 

des actionnaires découlant du CSC. 

En particulier, dû au fait que la 

Société Acquérante est une société 

domestique, l’Art. 516
11

du CSC ne 

s’appliquera pas. La protection des 

actionnaires minoritaires est 

assurée par le droit d’apporter une 

action par l’annulation de 

résolution ou d’action pour 

déclaration d’invalidité d’une 

résolution de l’Assemblée Générale 

de la Société Acquérante qui 

constitue une base pour la fusion 

sur base de l’Art. 509 §1-2 du CSC 

et de l’Art. 516
1
 du CSC. 

Cependant, conformément à l’Art. 

516
17

 du CSC, l’annulation ou la 

déclaration d’invalidité d’une 

résolution de fusion est 

inadmissible après la Date de 

Fusion. Conformément à l’Art. 

51617 du CSC, la Société 

Acquérante est responsable des 

dommages causés au plaignant par 

suite de résolutions de fusion en 

violation de la loi, contrat, statuts 

ou bonnes pratiques. 

Połączenie nie wpłynie ujemnie na 

prawa akcjonariuszy 

mniejszościowych Spółki 

Przejmującej. 

 

The merger does not adversely 

affect the rights of minority 

shareholders of the Acquiring 

Company. 

 

La fusion n’a pas d’incidence sur les 

droits des actionnaires minoritaires 

de la Société Acquérante. 

7.3. Warunki wykonywania praw 

wierzycieli NEF 

 

7.3.  Arrangements made for the 

exercising of rights of NEF’S 

creditors 

 

7.3. Arrangements faits pour 

l’exercice des droits des 

créanciers de NEF 



 

 

Zgodnie z art. 1021-9 

Luksemburskiego Prawa Spółek, 

wierzyciele Spółek, których 

roszczenia powstały przed datą 

publikacji aktu notarialnego 

potwierdzającego połączenie Spółek, 

niezależnie od wszelkich umów 

stanowiących inaczej, mogą w 

terminie 2 (dwóch) miesięcy zwrócić 

się do właściwego sądu o uzyskanie 

odpowiedniego zabezpieczenia dla 

wszelkich wymagalnych i 

niewymagalnych wierzytelności, w 

przypadku, gdy połączenie Spółek 

uczyniłoby takie zabezpieczenie 

koniecznym. 

 

According to article 1021-9 of the 

Luxembourg Companies Law, the 

creditors of the Companies, whose 

claims predate the date of 

publication of the notarial 

certificate attesting of the merger 

of the Companies, notwithstanding 

any agreement to the contrary, 

may apply within 2 (two) months 

to the competent court to obtain 

adequate safeguard of collateral 

for any matured and unmatured 

debts, where the merger of the 

Companies would make such 

protection necessary. 

 

Conformément à l’article 1021-9 

de la Loi sur les Sociétés 

Luxembourgeoises, les créanciers 

des Sociétés, dont les réclamations 

précèdent la date de publication 

du certificat notarial attestant de la 

fusion des Sociétés, en dépit de 

contrat attestant le contraire, peut 

s’appliquer dans les 2 (deux) mois 

de la cours compétentes afin de 

constituer des sûretés pour des 

créances échues et non échues, au 

cas où la fusion des Sociétés 

réduirait le gage de ces créanciers. 

7.4. Warunki wykonywania praw 

wspólników mniejszościowych 

Spółki Przejmowanej 

 

7.4. Arrangements made for the 

exercising of rights of NEF'S 

minority shareholders 

7.4. Arrangements faits pour 

l’exercice des droits des 

actionnaires minoritaires de 

NEF 

 

Z uwagi na fakt, że ZAP jest jedynym 

wspólnikiem NEF i posiada 100% 

akcji w Spółce Przejmowanej, w 

Spółce Przejmowanej nie występują 

wspólnicy mniejszościowi. 

 

 

 

 

Owing to the fact that ZAP is the 

sole shareholder in NEF and holds 

100% of the shares in Acquired 

Company, there are no minority 

shareholders in the Acquired 

Company. 

Du fait que ZAP est l’actionnaire 

unique de NEF et détient 100% des 

actions de la Société Rachetée, il 

n’y a pas d’actionnaires minoritaire 

dans la Société Rachetée. 

7.5. Adres, pod którym można 

bezpłatnie uzyskać pełne 

informacje o warunkach 

wykonywania praw wierzycieli 

i wspólników 

mniejszościowych 

 

7.5. The address at which 

complete information on 

arrangements made for the 

exercising of rights of 

creditors and of minority 

shareholders of the merging 

companies may be obtained 

free of charge 

 

7.5. L'adresse à laquelle des 

informations complètes sur 

les modalités d'exercice des 

droits des créanciers et des 

actionnaires minoritaires des 

Sociétés fusionnées peuvent 

être obtenues gratuitement 

 



 

 

Pełne informacje na temat 

warunków wykonywania praw 

wierzycieli, wspólników i 

akcjonariuszy mniejszościowych 

każdej ze Spółek można uzyskać 

bezpłatnie pod następującymi 

adresami: 

 

W Polsce: ul. Warszawska 47, 05-820 

Piastów,  

 

W Luksemburgu :16, rue Erasme, L-

1468 Luxembourg 

 

The complete information on 

arrangements made for the 

exercising of rights of creditors and 

minority shareholders of the 

Companies may be obtained free 

of charge at following addresses: 

 

In Poland: ul. Warszawska 47, 05-

820 Piastów 

 

In Luxembourg: 16, rue Erasme, L-

1468 Luxembourg 

Les informations complètes sur les 

modalités d'exercice des droits des 

créanciers et des actionnaires 

minoritaires des Sociétés peuvent 

être obtenues gratuitement aux 

adresses suivantes : 

 

En Pologne :ul. Warszawska 47, 05-

820 Piastów 

 

A Luxembourg: 16, rue Erasme, L-

1468 Luxembourg 

8. PROCEDURY, WEDŁUG 

KTÓRYCH ZOSTANĄ 

OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU 

PRACOWNIKÓW W USTALENIU 

ICH PRAW UCZESTNICTWA W 

ORGANACH SPÓŁKI 

PRZEJMUJĄCEJ 

 

8. INFORMATION ON THE 

PROCEDURES TO BE APPLIED 

IN ORDER TO DETERMINE THE 

PRINCIPLES OF EMPLOYEES' 

PARTICIPATION IN THE 

DETERMINATION OF THEIR 

RIGHTS TO PARTICIPATE IN 

THE GOVERNING BODIES OF 

THE ACQUIRING COMPANY 

 

8. INFORMATIONS SUR LES 

PROCÉDURES À APPLIQUER 

POUR DÉTERMINER LES 

PRINCIPES DE LA PARTICIPATION 

DES SALARIÉS À LA 

DÉTERMINATION DE LEURS 

DROITS À PARTICIPER AUX 

ORGANES DE GESTION DE LA 

SOCIÉTÉ ACQUÉRANTE 

Spółka Przejmująca nie jest 

zobowiązana i nie posiada systemu 

uczestnictwa pracowników w 

rozumieniu polskiej ustawy z dnia 25 

kwietnia 2008 roku o uczestnictwie 

pracowników w spółce powstałej w 

wyniku transgranicznego połączenia 

się spółek. 

 

Spółka Przejmowana niezatrudnia 

pracowników. 

 

W związku z powyższym na łączących 

się Spółkach nie ciąży obowiązek 

przyjęcia określonych prawem 

procedur określających zasady 

udziału pracowników w ustaleniu ich 

praw uczestnictwa w organach 

Spółki Przejmującej zgodnie z art. 

516
3
 pkt 10 KSH i art. 1021-1 (4) 2° 

Luksemburskiego Prawa Spółek. 

The Acquiring Company is under no 

obligation and does not have a 

system of employee in 

participation within the meaning of 

the Polish Act of 25 April 2008 on 

the participation of employees in 

the company resulting from the 

cross-border merger of the 

companies.  

 

The Acquired Company does not 

employ any employees. 

 

Therefore, upon the merging of the 

Companies, they do not bear an 

obligation to adopt specific 

procedures defining the 

involvement of employees in the 

definition of their rights to 

participate in the bodies of the 

Acquiring Company in compliance 

with articles 516
3
 point 10 of the 

CCC and Article 1021-1 (4) 2° of the 

Luxembourg Companies Law. 

 

La Société Acquérante n'est 

soumise à aucune obligation et ne 

dispose pas d'un système de 

participation des salariés au sens 

de la loi polonaise du 25 avril 2008 

sur la participation des salariés 

dans l'entreprise résultant de la 

fusion transfrontalière des 

sociétés. 

 

La Société Rachetée n'emploie 

aucun employé. 

 

Par conséquent, lors de la fusion 

des Sociétés, ils ne sont pas tenus 

d'adopter des procédures 

spécifiques définissant l'implication 

des salariés dans la définition de 

leurs droits à participer aux 

organes de la Société Acquérante 

conformément aux articles 5163 

point 10 du CSC et de l’Article 

1021-1 (4) 2 ° de la Loi sur les 

Sociétés Luxembourgeoises. 

 

 



 

 

9. PRAWDOPODOBNY WPŁYW 

POŁĄCZENIA NA STAN 

ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE 

PRZEJMUJĄCEJ 

 

9. PROBABLE INFLUENCE OF THE 

MERGER ON EMPLOYMENT 

OF THE ACQUIRING 

COMPANY 

9. INFLUENCE PROBABLE DE LA 

FUSION SUR L’EMPLOI DE 

L’ENTREPRISE ACQUERANTE 

Połączenie nie wpłynie na stan 

zatrudnienia w Spółce Przejmującej, 

ponieważ na dzień podpisywania 

niniejszego Planu Połączenia Spółka 

Przejmowana niezatrudnia 

pracowników.  

 

The merger shall not influence 

employment at the Acquiring 

Company, due to the fact that on 

the date of signing this Merger 

Plan the Acquired Company does 

not employ any employees. 

La fusion n'influencera pas l'emploi 

au sein de la Société Acquérante, 

du fait qu'à la date de signature du 

présent Plan de Fusion, la Société 

Rachetée n'emploie aucun 

employé. 

 

10. DZIEŃ, OD KTÓREGO 

CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ 

SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE, DLA 

CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA 

CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA 

RACHUNEK SPÓŁKI 

PRZEJMUJĄCEJ 

 

10. THE DATE AS OF WHICH THE 

TRANSACTIONS OF THE 

MERGING COMPANIES WILL 

BE TREATED FOR 

ACCOUNTING PURPOSES AS 

TRANSACTIONS OF THE 

ACQUIRING COMPANY 

10. LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE 

LES TRANSACTIONS DES 

SOCIETES FUSIONNEES SERONT 

TRAITEES A DES FINS 

COMPTABLES COMME LES 

TRANSACTIONS DE LA SOCIETE 

ACQUERANTE 

Czynności łączących się Spółek są 

dokonywane na rachunek Spółki 

Przejmującej od Dnia Połączenia. Na 

potrzeby prawa polskiego, zgodnie z 

Artykułem 44a ust. 1 i ust. 3 Ustawy 

o Rachunkowości połączenie będzie 

skuteczne z perspektywy 

rachunkowości, z Dniem Połączenia i 

od Dnia Połączenia wszelkie 

transakcje Spółki Przejmowanej są 

traktowane dla celów księgowych 

jako transakcje Spółki Przejmującej. 

The transactions of the merging 

Companies will be considered as 

transactions of the Acquiring 

Company starting from the Merger 

Date. For the purposes of the 

Polish law, pursuant to Article 44a 

items 1 and 3 of the Polish 

Accounting Act, the merger will be 

effective, from the accounting 

perspective, as of the Merger Date 

and from the Merger Date 

onwards, all transactions by the 

Acquired Company will be treated, 

for accounting purposes, as 

Acquiring Company's transactions. 

 

Les transactions des Sociétés 

Fusionnées seront considérées 

comme des transactions de la 

Société Acquérante à compter de 

la date de fusion. Aux fins de la loi 

polonaise, conformément à l'article 

44a, points 1 et 3 de la loi sur la 

Comptabilité Polonaise, la fusion 

sera effective, du point de vue 

comptable, à compter de la Date 

de Fusion et à partir de la Date de 

Fusion, toutes les transactions de 

la Société Rachetées seront 

traitées, à des fins comptables, 

comme des transactions de la 

Société Acquérante. 

 

11. INFORMACJE NA TEMAT 

WYCENY AKTYWÓW I 

PASYWÓW PRZENOSZONYCH 

NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ  

 

 

 

11. INFORMATION ON THE 

VALUATION OF ASSETS AND 

LIABILITIES TO BE TRANSFERRED 

TO THE ACQUIRING COMPANY 

 

 

 

 

11. INFORMATION SUR 

L’EVALUATION DES ACTIFS ET 

DES PASSIFS A TRANSFERER A LA 

SOCIETE ACQUERANTE 

11.1. Uwagi ogólne 

 

11.1. General remarks 11.1. Remarques générales 



 

 

Dla celów ustalenia wyceny aktywów 

i pasywów NEF, zgodnie z art. 516
3
 

pkt 13) KSH, Spółki przyjęły wycenę 

księgową, opierająca się o wartości 

ujawnione w bilansie NEF 

sporządzonym na dzień 1 marca 

2021 roku tj. w miesiącu 

poprzedzającym ogłoszenie przez 

Spółkę Przejmującą zgodnie z 

prawem polskim Planu Połączenia na 

jej stronie internetowej, z tym, że 

wszelkie aktywa i pasywa Spółki 

Przejmowanej zostaną przeniesione 

na Spółkę Przejmującą wg stanu na 

Dzień Połączenia. 

For the purpose of establishing the 

value of assets and liabilities of 

NEF, in accordance with Article 

516
3
 point 13) of the CCC, the 

Companies accepted a book value 

method, based on the values 

disclosed in the balance sheet of 

NEF drawn up as at 1March 2021 

i.e. the month that precedes the 

announcement of the Merger Plan 

on the web site of the Acquiring 

Company pursuant to the laws of 

Poland, the fact that all assets and 

liabilities of the Acquired Company 

shall be transferred to the 

Acquiring Company as of the 

Merger Date. 

 

Aux fins de l'établissement de la 

valeur des actifs et passifs de NEF, 

conformément à l'article 516
3
 

point 13) du CSC, les Sociétés ont 

accepté une méthode de la valeur 

comptable, basée sur les valeurs 

présentées dans le bilan de NEF 

établi au 1
er

 mars 2021 c'est-à-dire 

le mois qui précède l'annonce du 

Plan de Fusion sur le site web de la 

Société Acquérante conformément 

aux lois polonaises, le fait que tous 

les actifs et passifs de la Société 

Rachetées seront transférés à la 

Société Acquérante à la Date de 

Fusion. 

 

11.2. Wycena aktywów i pasywów 

NEF 

 

11.2. The valuation of the assets 

and liabilities of NEF 

 

11.2. La valorisation des actifs et 

passifs de NEF 

Wartość majątku NEF (aktywów i 

pasywów NEF) na dzień 1 marca 

2021 roku według wartości 

księgowych przedstawia się 

następująco: 

 

− aktywa (oraz pasywa): 

30,092,360.76 EUR; 

− zobowiązania: 57,010,932.08 

EUR. 

 

The value of assets of NEF 

(valuation of assets and liabilities 

of NEF) as at 1 March 2021 at the 

book value, presents as follows: 

 

− assets (as well as equity and 

liabilities):  EUR 30,092,360.76; 

− liabilities:  EUR 57,010,932.08. 

La valeur des actifs de NEF 

(valorisation des actifs et passifs de 

NEF) au 1
er

 mars 2021 à la valeur 

comptable, se présente comme 

suit : 

− Actifs (ainsi que capitaux 

propres et passifs) 

:30.092.360,76 EUR ; 

− Passif : 57.010.932,08 EUR. 

Wartość kapitału własnego NEF 

odpowiada wycenie NEF (aktywów i 

pasywów NEF) według metody 

księgowej i według przedstawionego 

oświadczenia wynosi -26,918,571.32 

EUR. 

 

The value of the equity of NEF is 

equal to the result of valuation of 

NEF (valuation of assets and 

liabilities of NEF), at the book 

value, and according to the 

presented statement it amounts to 

-EUR 26,918,571.32. 

 

La valeur des capitaux propres de 

NEF est égale au résultat de 

l'évaluation de NEF (évaluation des 

actifs et passifs de NEF), à la valeur 

comptable, et selon l'état présenté, 

elle s'élève à -26,918,571.32 EUR. 

 

12. DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG 

RACHUNKOWYCH SPÓŁEK, 

WYKORZYSTANYCH DO 

USTALENIA WARUNKÓW 

POŁĄCZENIA 

12. DATE OF THE CLOSING OF 

MERGING COMPANIES' 

ACCOUNT BOOKS USED TO 

DETERMINE THE CONDITIONS 

OF THE MERGER 

 

12. DATE DE CLÔTURE DES LIVRES 

DE COMPTES DES SOCIÉTÉS 

FUSIONNEES UTILISÉE POUR 

DÉTERMINER LES CONDITIONS 

DE LA FUSION 

 



 

 

 

W przypadku ZAP nie nastąpi 

zamknięcie ksiąg rachunkowych. 

Księgi rachunkowe NEF zostaną 

zamknięte w Dniu Połączenia. Do 

określenia warunków połączenia tj. 

do sporządzenia wyceny aktywów i 

pasywów NEF wykorzystano 

bilansNEF sporządzony na dzień 1 

marca 2021 roku. 

The accounting books of ZAP shall 

not be closed as at the Merger 

Date. The accounting books of NEF 

shall be closed as at the Merger 

Date. In order to determine the 

terms of the merger i.e., in order to 

draw up a valuation of assets and 

liabilities of NEF a balance sheet 

drawn up as at 1March 2021 has 

been used. 

 

Les livres comptables de ZAP ne 

seront pas clôturés à la Date de 

Fusion. Les livres comptables de 

NEF seront clôturés à la Date de 

Fusion. Afin de déterminer les 

conditions de la fusion, c'est-à-dire 

pour établir une évaluation des 

actifs et passifs de NEF, unbilan 

établi en date du 1
er

mars 2021 a 

été utilisé. 

 

13. PROJEKT STATUTU SPÓŁKI 

PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI 

NOWO ZAWIĄZANEJ. 

 

13. DRAFT ARTICLES OF 

ASSOCIATION OF THE 

ACQUIRING COMPANY. 

13. PROJET DE STATUTS DE LA 

SOCIETE ACQUERANTE. 

Nie nastąpią żadne zmiany Statutu 

Spółki Przejmującej, a umowa Spółki 

Przejmującej pozostanie w brzmieniu 

dotychczasowym. Tekst jednolity 

Statutu Spółki Przejmującej stanowi 

załącznik do niniejszego Planu 

Połączenia. 

There shall be no change in the 

articles of association of the 

Acquiring Company and the articles 

of association of the Acquiring 

Company remain the same. The 

consolidated text of the articles of 

association of the Acquiring 

Company is attached to the Merger 

Plan. 

 

 

Il n'y aura pas de changement dans 

les statuts de la Société 

Acquérante et les statuts de la 

Société Acquérante restent les 

mêmes. Le texte consolidé des 

statuts de la Société Acquérante 

estannexé au Plan de Fusion. 

 

14. UZGODNIENIE PLANU 

POŁĄCZENIA 

 

14. THE ARRANGEMENT OF THE 

MERGER PLAN 

14. L’ARRANGEMENT DU PLAN DE 

FUSION 

W celu uniknięcia wątpliwości 

stwierdza się, że Plan Połączenia 

zostaje zawarty w formie pisemnej w 

języku polskim, angielskim i 

francuskim, w języku polskim dla 

celów prawa polskiego, i w języku 

francuskim dla  celów prawa 

luksemburskiego.  

 

Każda z wersji sporządzona w 

odnośnym języku jest tej samej 

treści, aby łączące się Spółki 

zatwierdziły Plan Połączenia o takich 

samych warunkach. 

 

 

Plan Połączenia Spółek został i 

podpisany w dniu 30 kwietnia 2021 r. 

w sześciu egzemplarzach, po trzy 

egzemplarze dla każdej Spółki 

For the avoidance of doubt, it is 

stated that this Merger Plan will be 

executed in a written form in 

Polish, English and French, in Polish 

for the purposes of the Polish law, 

in French for the purposes of the 

laws of Luxembourg.  

 

 

Each version made in the relevant 

language has the same content, so 

that the merging Companies 

approve the Merger Plan with the 

same conditions. 

 

 

The Merger Plan was agreed and 

signed on 30 April 2021 in six 

counterparts, with three copies for 

each Company. 

Pour éviter tout doute, il est 

précisé que ce Plan de Fusion sera 

exécutés sous forme écrite en 

anglais et en polonais, en polonais 

aux fins de la loi polonaise, en 

anglais aux fins des lois 

luxembourgeoises. 

 

 

Chaque version réalisée dans la 

langue concernée a le même 

contenu, de sorte que les Sociétés 

Fusionnées approuvent les projets 

de conditions dans les mêmes 

conditions. 

 

Le Plan de Fusion a été approuvé et 

signé le 30 avril 2021en six 

exemplaires, avec trois 

exemplaires pour chaque société. 

 


