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PLAN POŁĄCZENIA 

 

THE MERGER PLAN 

 

Niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan 

Połączenia”) został uzgodniony i podpisany 

na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516  

§ 6 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 

roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1467, dalej: „KSH”) przez 

Zarządy spółek: 

This merger plan (hereinafter referred to 

as: the "Merger Plan") has been agreed 

and signed pursuant to Article 498, Article 

499 and Article 516 § 6 of the Polish Act  

of 15 September 2000 of the Commercial 

Companies Code (consolidated text Journal 

of Laws of 2022, item 1467, hereinafter 

referred to as "CCC") by the Management 

Boards of the companies: 

(1) AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, adres: ulica 

Konstruktorska 12, 02-673 

Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000130257, NIP: 

5262322380, REGON: 014885217,  

(1) AWP Polska sp. z o.o. with its 

registered office in Warsaw, address: 

Konstruktorska 12 Street, 02-673 

Warsaw, entered into the register of 

entrepreneurs of the National Court 

Register kept by the District Court  

for the capital city of Warsaw in 

Warsaw, 13th Commercial Division of 

the National Court Register under the 

KRS number: 0000130257, NIP: 

5262322380, REGON: 014885217, 

(2) FCHM sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, adres: ulica Racławicka 

25/66, 02-601 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000510841, NIP: 

5213672708, REGON: 147258530.  

(2) FCHM sp. z o.o. with its registered 

office in Warsaw, address: Racławicka 

25/66 Street, 02-601 Warsaw, entered 

into the register of entrepreneurs  

of the National Court Register kept by 

the District Court for the capital city of 

Warsaw in Warsaw, 13th Commercial 

Division of the National Court Register 

under the KRS number: 0000510841, 

NIP: 5213672708, REGON: 

147258530.  

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY 

ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

(ART. 499 § 1 PKT 1 KSH) 

 
 

1. TYPE, BUSINESS NAME AND 

REGISTERED OFFICE OF THE 

MERGING COMPANIES 

(ART. 499 § 1 PT 1 CCC) 

1.1. Spółka Przejmująca 
 

1.1. The Acquiring Company 
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AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, adres: ulica Konstruktorska 

12, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000130257, NIP: 5262322380, REGON: 

014885217 (dalej: „AWP Polska”). 

AWP Polska sp. z o.o. with its registered 

office in Warsaw, address: Konstruktorska 

12 Street, 02-673 Warsaw, entered into the 

register of entrepreneurs of the National 

Court Register kept by the District Court for 

the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th 

Commercial Division of the National Court 

Register under the KRS number: 

0000130257, NIP: 5262322380, REGON: 

014885217 (hereinafter referred to as: 

„AWP Polska”). 

1.2. Spółka Przejmowana 
 

1.2. The Acquired Company  

FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ulica Racławicka 25/66, 02-601 

Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000510841, NIP: 5213672708, REGON: 

147258530 (dalej: „FCHM”). 

FCHM sp. z o.o. with its registered office in 

Warsaw, address: Racławicka 25/66 Street,  

02-601 Warsaw, entered into the register of 

entrepreneurs of the National Court 

Register kept by the District Court for the 

capital city of Warsaw in Warsaw, 13th 

Commercial Division of the National Court 

Register under the KRS number: 

0000510841, NIP: 5213672708, REGON: 

147258530 (hereinafter referred to as: 

„FCHM”).  

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA  

(ART. 499 § 1 PKT 1 KSH) 
 

2. METHOD OF MERGER  

(ART. 499 § 1 PT 1 OF THE CCC) 

2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone 

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, 

poprzez przeniesienie całego majątku 

FCHM na AWP Polska (połączenie 

przez przejęcie), z zastrzeżeniem ust. 

2.2. – 2.3 poniżej. 

2.1. The merger will be carried out 

pursuant to Article 492 § 1 point 1 of 

the CCC, through transferring all of the 

assets of FCHM to AWP Polska (merger 

by acquisition), subject to sections 

2.2. – 2.3 below. 

2.2. Zważywszy, że AWP Polska jest 

jedynym wspólnikiem FCHM, 

połączenie zostanie przeprowadzone 

bez podwyższenia kapitału 

zakładowego AWP Polska, stosownie 

do zakazu obejmowania udziałów 

własnych przewidzianego w art. 514 § 

1 KSH i w tzw. trybie uproszczonym 

przewidzianym w art. 516 § 6 KSH, tj.: 

2.2. Since AWP Polska is a sole shareholder 

of FCHM, the merger shall be carried 

out without an increase of the share 

capital of AWP Polska pursuant to the 

prohibition on acquisition of own 

shares provided for in Article 514 § 1 

of the CCC and in the so-called 

simplified procedure provided for in 

Article 516 § 6 of the CCC, i.e: 
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(1) bez konieczności sporządzenia 

przez Zarząd każdej z łączących 

się spółek pisemnego 

sprawozdania uzasadniającego 

połączenie, jego podstawy prawne 

i uzasadnienie ekonomiczne, a 

zwłaszcza stosunek wymiany 

udziałów, o którym mowa w art. 

499 § 1 pkt 2 KSH (vide art. 516  

§ 6 w zw. z art. 516 § 5 w zw.  

z art. 501 KSH), 

(1) without the obligation for the 

Management Board of each of the 

merging companies to prepare a 

written report justifying the 

merger, its legal basis and 

economic justification, particularly 

the share exchange ratio referred 

to in Article 499 § 1 point 2 of the 

CCC (vide Article 516 § 6 in 

relation to Article 516 § 5 in 

relation to Article 501 of the CCC),  

(2) bez konieczności poddania Planu 

Połączenia badaniu przez biegłego 

rewidenta w zakresie jego 

poprawności i rzetelności (vide  

art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 

w zw. z art. 502-503 KSH), 

(2) without the obligation for the 

Merger Plan to be examined by a 

certified auditor as to its 

correctness and reliability (vide 

Article 516 § 6 in relation to 

Article 516 § 5 in relation to 

Articles 502-503 of the CCC),  

(3) bez konieczności podjęcia przez 

Zgromadzenie Wspólników AWP 

Polska uchwały w sprawie 

połączenia (vide art. 516 § 6 w 

zw. art. 516 § 1 KSH), 
 

(3) without the obligation for the 

Shareholders' Meeting of AWP 

Polska to adopt a resolution on 

the merger (vide Article 516 § 6 

in relation to Article 516 § 1 of the 

CCC),   

(4) bez konieczności umieszczenia  

w Planie Połączenia informacji 

dotyczących: 

a) stosunku wymiany udziałów w 

FCHM na udziały w AWP Polska 

oraz wysokości ewentualnych 

dopłat, 

b) zasad dotyczących przyznania 

udziałów w AWP Polska, 

c) dnia, od którego udziały w AWP 

Polska będą uprawniały do 

uczestnictwa w zysku AWP 

Polska (vide art. 516 § 6 w zw. 

z art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH). 
 

(4) without the obligation to include 

in the Merger Plan information on: 

 

a) the exchange ratio of shares in 

FCHM for shares in AWP Polska 

and the amount of potential 

additional payments,  

b) rules regarding the allocation 

of shares in AWP Polska, 

c) date from which shares in AWP 

Polska entitle to participate in 

AWP Polska's profits (vide 

Article 516 § 6 in relation to 

Article 499 § 1 points 2 – 4 of 

the CCC). 

2.3. Ponadto, z uwagi na to, że połączenie 

zostanie przeprowadzone bez 

podwyższenia kapitału zakładowego 

AWP Polska, nie przewiduje się 

2.3. Furthermore, since the merger will be 

carried out without increasing the share 

capital of AWP Polska, no amendments 
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wprowadzenia zmian do umowy spółki 

AWP Polska. 
 

to the Articles of Association of AWP 

Polska are expected. 

2.4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania 

połączenia do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

właściwego dla AWP Polska (dalej: 

„Dzień połączenia”).  
 

2.4. The merger shall take place on the day 

the merger is registered in the register 

of entrepreneurs of the National Court 

Register competent for AWP Polska 

(hereinafter referred to as: the 

"Merger Date"). 

2.5. Z Dniem połączenia, AWP Polska 

wstąpi z mocy prawa we wszystkie 

prawa i obowiązki FCHM. Z Dniem 

połączenia, na AWP Polska przejdą w 

szczególności zezwolenia, koncesje 

oraz ulgi, przyznane FCHM, chyba że 

ustawa lub decyzja o udzieleniu 

zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi 

inaczej. 
 

2.5. As of the Merger Date, AWP Polska 

shall assume all rights and obligations 

of FCHM. As of the Merger date, AWP 

Polska shall take over particularly the 

permits, concessions and exemptions 

granted to FCHM, unless the act or 

decision on granting the permit, 

concession or exemption provides 

otherwise. 

2.6. Ujawnienie w księgach wieczystych 

lub w rejestrach publicznych przejścia 

na AWP Polska praw przysługujących 

FCHM, które przed Dniem połączenia 

zostały ujawnione w tych księgach lub 

rejestrach, nastąpi na wniosek AWP 

Polska złożony do właściwych sądów 

wieczystoksięgowych lub organów 

administracji publicznej prowadzących 

odpowiednie rejestry niezwłocznie po 

Dniu połączenia. 
 

2.6. Revealing in the Land and Mortgage 

Register or in the public registers the 

transfer to AWP Polska of the rights to 

which FCHM is entitled, which prior to 

the Merger Date were revealed in 

those registers, shall take place upon 

the request of AWP Polska submitted 

to the competent Land and Mortgage 

Register courts or public administration 

bodies maintaining appropriate 

registers immediately after the Merger 

Date. 

2.7. W wyniku połączenia FCHM zostanie 

rozwiązana bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego. 

Rozwiązanie nastąpi z dniem 

wykreślenia FCHM z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, którego dokona właściwy 

sąd rejestrowy działając z urzędu. 

2.7. As a result of the merger, FCHM will be 

dissolved without carrying out a 

liquidation proceedings. The dissolution 

shall take place on the day FCHM is 

deleted from the register of 

entrepreneurs of the National Court 

Register by a competent registration 

court acting ex officio.  

3. PRAWA PRZYZNANE  

PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ 

WSPÓLNIKOM I OSOBOM 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W 

SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ  

(ART. 499 § 1 PKT 5 KSH) 

3. RIGHTS GRANTED BY  

THE ACQUIRING COMPANY  

TO THE SHAREHOLDERS AND 

PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS 

IN THE ACQUIRED COMPANY 

(ART. 499 § 1 PT 5 OF THE CCC) 
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3.1. W związku z połączeniem, nie 

przewiduje się przyznania praw 

jedynemu wspólnikowi FCHM ani 

osobom szczególnie uprawnionym w 

FCHM. 

3.1. As a result of the merger, no rights are 

intended to be granted to the sole 

shareholder of FCHM or persons 

specifically entitled in FCHM. 

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA 

CZŁONKÓW ORGANÓW 

ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE 

INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

W POŁĄCZENIU  

(ART. 499 § 1 PKT 6 KSH) 

4. SPECIAL BENEFITS FOR THE 

MEMBERS OF THE BODIES OF 

MERGING COMPANIES AND 

OTHER PERSONS PARTICIPATING 

IN THE MERGER  

(ART. 499 § 1 PT 6 OF THE CCC) 

4.1. W związku z połączeniem, nie 

przewiduje się przyznania 

szczególnych korzyści członkom 

organów łączących się spółek lub 

innym osobom biorącym udział w 

połączeniu. 

4.1. As a result of the merger, no special 

benefits are expected to be granted to 

the members of the bodies of merging 

companies or other persons 

participating in the merger. 

 

5. PLANOWANE POŁĄCZENIE W 

ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE 

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

5. THE PLANNED MERGER IN LIGHT 

OF THE COMPETITION AND 

CONSUMER PROTECTION ACT 

5.1. Planowane połączenie nie podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów na 

podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 polskiej 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów 

(t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 275),  

z uwagi na to, że łączące się spółki są 

przedsiębiorcami należącymi do tej 

samej grupy kapitałowej, co stosownie 

do art. 14 pkt 5 wskazanej ustawy, 

nie podlega zgłoszeniu. 

5.1. The planned merger is not subject  

to notification to the President of the 

Office of Competition and Consumer 

Protection pursuant to Article 13 

Section 2 Point 1 of the Polish Act of 

16 February 2007 on Competition and 

Consumer Protection (consolidated 

text Journal of Laws of 2021, item 

275), due to the fact that the merging 

companies are entrepreneurs 

belonging to the same capital group, 

which, pursuant to Article 14 Point 5  

of the said Act, is not notifiable. 

6. PLANOWANE POŁĄCZENIE  

W ŚWIETLE USTAWY O 

NABYWANIU NIERUCHOŚCI 

PRZEZ CUDZOZIEMCÓW  

6. THE PLANNED MERGER  

IN LIGHT OF THE ACT ON  

THE ACQUISITION OF REAL 

ESTATE BY FOREIGNERS   

6.1. Przepisy polskiej ustawy z dnia 24 

marca 1920 roku o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) nie 

znajdą zastosowania do planowanego 

połaczenia, bowiem FCHM nie jest 

6.1. The provisions of the Polish Act of 24 

March 1920 on the acquisition of real 

estate by foreigners (consolidated text 

Journal of Laws of 2017, item 2278) will 

not apply to the planned merger, as 

FCHM is not the owner or co-owner or 
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właścicielem lub współwłaścielem ani 

użytkownikiem lub 

współużytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonych w Polsce. 

user or co-user of perpetual usufruct of 

real estate located in Poland. 

7. PLANOWANE POŁĄCZENIE  

W ŚWIETLE USTAWY O 

KSZTAŁTOWANIU USTROJU 

ROLNEGO 

7. THE PLANNED MERGER  

IN LIGHT OF THE ACT ON  

THE FORMATION OF THE 

AGRICULTURAL SYSTEM 

7.1. Przepisy polskiej ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003 roku o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 

461) nie znajdą zastosowania do 

planowanego połączenia, bowiem 

FCHM nie jest właścicielem lub 

współwłaścielem ani użytkownikiem 

lub współużytkownikiem wieczystym 

nieruchomości rolnych położonych  

w Polsce, ani nie posiada udziałów,  

akcji lub innych tytułów uczestnictwa 

w spółkach prawa polskiego będących 

właścicielami lub współwłaścicielami 

czy użytkownikami lub 

współużytkownikami wieczystymi 

nieruchomości rolnych położonych w 

Polsce. 

7.1. The provisions of the Polish Act of 11 

April 2003 on the formation of the 

agricultural system (Journal of Laws of 

2022, item 461) will not apply to the 

planned merger, as FCHM is not an 

owner or a co-owner, nor user or co-

user of perpetual usufruct of 

agricultural real estate located in 

Poland, nor does it possess shares, 

stocks or stocks in companies 

incorporated under Polish law which 

are owners or co-owners or user or co-

user of perpetual usufruct of 

agricultural real estate located in 

Poland.  

8. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA 

DO SĄDU REJESTROWEGO 

8. NOTIFICATION OF THE MERGER 

PLAN TO THE REGISTRY COURT 

8.1. Niezwłocznie po podpisaniu Planu 

Połączenia, Zarząd każdej z łączących 

się spółek zgłosi Plan Połączenia do 

sądu rejestrowego właściwego dla 

swojej spółki. 

8.1. Immediately upon signing the Merger 

Plan, the Management Board of each 

of the merging companies will submit 

the Merger Plan to the competent 

registry court. 

9. ZAŁĄCZNIKI 9. APPENDICES 

9.1. Integralną część Planu Połączenia 

stanowią załączniki: 

9.1. The following appendices constitute an 

integral part of the Merger Plan: 

(1) projekt uchwały Zgromadzenia 

Wspólników FCHM o połączeniu, 

 

(2) ustalenie wartości majątku FCHM 

na dzień 30 września 2022 roku, 

(3) oświadczenie AWP Polska 

zawierające informację o stanie 

(1) draft resolution of the 

Shareholders’ Meeting of FCHM  

on the merger, 

(2) valuation of the assets of FCHM  

as of 30 September 2022, 

(3) AWP Polska’s statement 

containing information on the 
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księgowym AWP Polska 

sporządzoną dla celów połączenia 

w oparciu o bilans na dzień 30 

września 2022 roku, 

(4) oświadczenie FCHM zawierające 

informację o stanie księgowym 

FCHM sporządzoną dla celów 

połączenia w oparciu o bilans na 

dzień 30 września 2022 roku. 

 

accounting status of AWP Polska 

prepared for the purposes of the 

merger on the basis of the balance 

sheet as of 30 September 2022, 

(4) FCHM’s statement containing 

information on the accounting 

status of FCHM prepared for the 

purposes of the merger on the 

basis of the balance sheet as of 30 

September 2022. 

9.2. Zważywszy, że połączenie zostanie 

przeprowadzone w tzw. trybie 

uproszczonym przewidzianym w art. 

516 § 6 KSH, nie przewiduje się 

podjęcia przez Zgromadzenie 

Wspólników AWP Polska uchwały o 

połączeniu, w związku z czym projekt 

wskazanej uchwały nie stanowi 

załącznika do Planu Połączenia. 

9.2. Since the merger shall be carried out 

in the so-called simplified procedure 

provided for in Article 516 § 6 of the 

CCC, no resolution on the merger is 

expected to be passed by the 

Shareholders' Meeting of AWP Polska, 

therefore a draft of the said resolution 

is not an appendix to the Merger Plan. 

9.3. Ponadto zważywszy, że połączenie 

zostanie przeprowadzone bez 

podwyższenia kapitału zakładowego 

AWP Polska, nie przewiduje się 

wprowadzenia zmian do umowy spółki 

AWP Polska, w związku z czym projekt 

uchwały Zgromadzenia Wspólników 

AWP Polska w sprawie zmiany umowy 

spółki AWP Polska także nie stanowi 

załącznika do Planu Połączenia.  

9.3. Furthermore, since the merger shall be 

carried out without increasing the 

share capital of AWP Polska, no 

changes to the AWP Polska's Articles of 

Association are expected, therefore a 

draft resolution of the Shareholders' 

Meeting of AWP Polska on amending 

the Articles of Association of AWP 

Polska is not an appendix to the Merger 

Plan either. 

10. PODPISY STRON 10. PARTIES SIGNATURES 

10.1. Plan Połączenia z załącznikami został 

uzgodniony w Warszawie w dniu 28 

października 2022 roku przez:  

10.1.The Merger Plan with its appendices 

were agreed in Warsaw on 28 October 

2022 by: 

W imieniu i na rzecz/for and on behalf of AWP Polska sp. z o.o.: 

 

 

___________________________________ 

Piotr Ruszowski 

Członek Zarządu/Member of the Management Board 

 

 

___________________________________ 

Piotr Junczewski 

Członek Zarządu/Member of the Management Board 
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W imieniu i na rzecz/for and on behalf of FCHM sp. z o.o.: 

 

 

___________________________________ 

Piotr Ruszowski 

Prezes Zarządu/President of the Management Board 

 

 

___________________________________ 

Piotr Junczewski 

Wiceprezes Zarządu/Vice-president of the Management Board 
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