
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

VENTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOIEDZIALNOŚCIĄ

w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Spółkę nowo zawiązaną (podział 
przez wydzielenie) 

Kraków, dnia 09 listopada 2018 r. 



Wprowadzenie

Zarząd Spółki Ventars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 
adres:  ul.  Owocowa  nr  6,  30-434  Kraków,  wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000156417, REGON: 356691221, NIP: 
6792757376 o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł, działając na podstawie art. 533 § 2 
kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia restrukturyzacji  przedsiębiorstwa, 
mając  na celu  planowany  rozwój  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  konieczność 
zapewnienia  jej  dywersyfikacji,  a  w tym przejrzystości  i  transparentności  rozliczeń  – 
poprzez wyodrębnienie dwóch zorganizowanych części  przedsiębiorstwa z czego jedna 
zostanie przeniesiona do spółki nowo zawiązanej, sporządził niniejszy Plan Podziału Spółki 
Ventars  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Krakowie  (dalej:  Plan 
Podziału).

Część I

Postanowienia ogólne

1. TYP,  FIRMA  I  SIEDZIBA  KAŻDEJ  ZE  SPÓŁEK  UCZESTNICZĄCYCH  W 
PODZIALE

1. Spółka Dzielona

Ventars  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Krakowie  wpisana  do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000156417, 
REGON: 356691221, NIP: 6792757376.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50.000,00 zł  (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 
dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy udział.

Spółka  Dzielona nie  jest  spółką  w likwidacji,  ani  w upadłości,  nie  prowadzi  podziału 
majątku, a zatem zgodnie z art. 528 k.s.h. może być przedmiotem podziału. 

2. Spółka Nowo Zawiązana 

Spółką  Nowo  Zawiązaną,  na  którą  przejdzie  wydzielona  cześć  majątku  w  postaci 
zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  Spółki  Dzielonej  będzie  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością,  która  działać  będzie  pod  firmą  Ventaris  Spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej będzie Kraków. Kapitał zakładowy 
Nowo Zawiązanej Spółki wynosić będzie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się 
będzie na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł 
(pięćdziesiąt złotych) każdy udział.



2. SPOSÓB PODZIAŁU

1. Planowany podział nastąpi w drodze przeniesienia części majątku spółki VentArs 
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiącego  zorganizowaną  część 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych, składającego się z zespołu składników 
materialnych  i  niematerialnych  potrzebnych  do  prowadzenia  działalności 
gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy - do Nowo Zawiązanej Spółki.

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w oparciu o art. 528 i nast. ksh, w sposób opisany 
w  art.  529  §  1  pkt  4  k.s.h.  tj.  poprzez  przeniesienie  części  majątku  Spółki 
Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział  przez wydzielenie) w zamian za 
udziały Spółki  Nowo Zawiązanej,  które obejmą dotychczasowi  wspólnicy Spółki 
Dzielonej.

3. Wszystkie  składniki  majątku  Spółki  Dzielonej  (w  tym  wierzytelności  i 
zobowiązania) nieprzypisane w niniejszym Planie Podziału spółce Nowo Zawiązanej 
pozostają przy Spółce Dzielonej. 

4. W  związku  z  podziałem  Spółka  Dzielona  nie  zostanie  wykreślona  z  Rejestru 
Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą 
cześć majątku.

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu 
metody wyceny aktywów netto według stanu na dzień 31 października 2018 w 
oparciu o dane finansowe zawarte w bilansie spółki Dzielonej.

6. Wartość aktywów netto Spółki Dzielonej wykazuje wartość w kwocie 3.579.309,57 
zł  (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 
57/100). 

7. Wartość  kapitału  zapasowego  Spółki  Dzielonej  wynosi  3.275.148,90  zł  (trzy 
miliony  dwieście  siedemdziesiąt  pięć  tysięcy  sto  czterdzieści  osiem  złotych 
90/100).

8. Podział przez wydzielenie zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego 
spółki,  a  środki  na  pokrycie  kapitału  zakładowego  Spółki  Nowo  Powstałej 
pochodzić będą ze środków własnych Spółki Dzielonej – tj. z kapitału zapasowego. 

9. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowi załącznik do Planu Podziału.

10. Podstawę  podziału  stanowić  będą  Uchwały  Zgromadzenia  Wspólników  Spółki 
Dzielonej  oraz  Uchwała  Wspólników  Spółki  Nowo  Zawiązanej  w  organizacji, 
podjęte  na  zasadach  określonych  w  art.  541  ksh,  których  projekty  stanowią 
załączniki do Planu Podziału. 



11. Od  dnia  przyjęcia  Planu  Podziału  do  Dnia  Podziału  Spółka  Dzielona  będzie 
prowadziła  działalność  gospodarczą  w  taki  sposób,  aby  nie  doszło  do  zmian 
struktury  bilansu  i  wartości  ekonomicznej  Zorganizowanej  Części 
Przedsiębiorstwa, przy założeniu normalnej działalności gospodarczej Spółki.

12. Podział przez wydzielenie Spółki VentArs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 ksh w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców 
Spółki Nowo Zawiązanej (Dzień Wydzielenia).

13. Podział  nastąpi  przez  przeniesienie  z  kapitału  zapasowego  Spółki  dzielonej 
środków  w  wysokości  5.000,00  zł.  w  zamian  za  udziały  w  Spółce  Nowo 
Zawiązanej. 

3. STOSUNEK  WYMIANY  UDZIAŁÓW  SPÓŁKI  DZIELONEJ  NA  UDZIAŁY 
SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ.

1.  Struktura właścicielska Spółki Dzielonej
a. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień podziału wynosi 50.000,00 zł i 

dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 
500 zł każdy udział. 

- Struktura właścicielska przedstawia się następująco: 

Lp. Imię  i 
nazwisko 
wspólnika

Liczba 
udziałów

Wartość 
nominalna 
udziałów

Udział 
procentowy 
w  kapitale 
zakładowym

1 Anna Styrna 40 20.000,00 40%
2 Rafał Styrna 55 27.500,00 55%
3 Szymon Styrna 5 2.500,00 5%

suma 100 50.000,00 100 %

b. Udziały wspólników dotychczasowych nie będą umarzane. 

-  Struktura  właścicielska  Spółki  Dzielonej  po  podziale  będzie  przedstawiać  się 
następująco:

Lp. Imię  i 
nazwisko 
wspólnika

Liczba 
udziałów

Wartość 
nominalna 
udziałów

Udział 
procentowy 
w  kapitale 
zakładowym

1 Anna Styrna 40 20.000,00 40%
2 Rafał Styrna 55 27.500,00 55%
3 Szymon Styrna 5 2.500,00 5%

suma 100 50.000,00 100 %

2. W związku  z  podziałem  przez  Wydzielenie  Spółki  Dzielonej,  który  następować 
będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ze środków własnych 
tej  Spółki  w  postaci  kapitału  zapasowego,  dotychczasowi  wspólnicy  Spółki 



Dzielonej, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały 
w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, proporcjonalnie do posiadanych 
przez nich udziałów w Kapitale Zakładowym Spółki Dzielonej.

3. Dla  wymiany  udziałów  w  kapitale  zakładowym Spółki  Dzielonej  na  udziały  w 
kapitale  zakładowym  Spółki  Nowo  Zawiązanej  zostanie  zastosowany  parytet 
wymiany1:1.  Na  każdy  1  (jeden)  udział  umorzony  przez  wspólnika  w  Spółce 
Dzielonej,  przypada  1  (jeden)  udział  w  kapitale  zakładowym  Spółki  Nowo 
Zawiązanej. 

4. Kapitał  zakładowy  Spółki  Nowo  Zawiązanej  wynosić  będzie  5.000,00  zł  (pięć 
tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów 
o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział. 

5. Nie zostały przewidziane żadne dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 ksh.

4. ZASADY  DOTYCZĄCE  PRZYZNANIA  UDZIAŁÓW  W  SPÓŁCE  NOWO 
ZAWIĄZANEJ

1. W  wyniku  podziału  przez  wydzielenie  Spółki  Dzielonej,  udziały  w  kapitale 
zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte w stosunku wymiany 1:1 w 
następujący sposób:

a. 40  (czterdzieści)  udziałów  o  wartości  nominalnej  50,00  zł  (pięćdziesiąt 
złotych)  każdy,  o  łącznej  wartości  nominalnej  2.000,00 zł  (dwa tysiące 
złotych) objęte zostaną przez wspólnika Annę Styrna.

b. 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt 
złotych)  każdy,  o  łącznej  wartości  nominalnej  2.750,00 zł  (dwa tysiące 
siedemset  pięćdziesiąt  złotych)  objęte  zostaną  przez  wspólnika  Rafał 
Styrnę.

c.  5  (pięć)  udziałów  wartości  nominalnej  50,00  zł  (pięćdziesiąt  złotych) 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) 
objęte zostaną przez wspólnika Szymona Styrnę.

5. DZIEŃ  OD  KTÓREGO  UDZIAŁY  W  SPÓŁCE  NOWO  ZAWIĄZANEJ 
UCZESTNICZĄ W PODZIALE ZYSKU.

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniać będą do uczestniczenia w zysku tej Spółki 
począwszy od dnia wydzielenia. 

6. PRAWA  PRZYZNANE  PRZEZ  SPÓŁKĘ  NOWO  ZAWIĄZANĄ  WSPÓLNIKOM 
ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ.

W spółce Ventars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością brak jest osób szczególnie 
uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez  Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych 
szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom. 

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI  DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK,  A  TAKŻE 
INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.

Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki 
Nowo Zawiązanej ani też innym osobom uczestniczącym w podziale. 



CZĘŚĆ II

Postanowienia szczegółowe

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ 
ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO 
ZAWIĄZANEJ

1. W  ramach  podziału  Spółki  Dzielonej  Spółce  Nowo  Zawiązanej  przypadną 
określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, jaką stanowi  zespół składników majątkowych służących do 
prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  ramach  najmu  i  dzierżawy 
nieruchomości  wraz  ze  środkami  na  wyodrębnionym  rachunku  bankowym 
służącym  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  ramach  ZCP. 
Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje ponadto wszelkie dokumenty 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej 
części  przedsiębiorstwa  (umowy  najmu,  polisy  ubezpieczeniowe,  umowy  z 
kontrahentami, decyzje administracyjne regulujące funkcjonowanie ZCP).

2. Opis  składników  majątku  (aktywów  i  pasywów)  zorganizowanej  części 
przedsiębiorstwa  wraz  z  przypisanymi  do  niej  umowami,  koncesjami  i 
zezwoleniami przekazywanych do Spółki Nowo Zawiązanej stanowi załącznik 
do niniejszego Planu Podziału. 

3. Składniki majątku Spółki Dzielonej, nieprzypisane zgodnie z niniejszym Planem 
Podziału Spółce  Nowo Zawiązanej,  po dniu wydzielenia  pozostają  w Spółce 
Dzielonej. 

4. W razie wątpliwości  co do przynależności i  statusu składników majątku lub 
zobowiązań, przyjmuje się, że:

a. Decydować będzie funkcjonalny związek z działalnością zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa;

b. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, 
które zgodnie z Planem Podziału stanowić miały majątek Spółki Nowo 
Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, przysługiwać 
będą Spółce Nowo Zawiązanej. 

9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI 
NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU. 

Wszystkie  nowo  utworzone  udziały  w  kapitale  zakładowym Spółki  Nowo  Zawiązanej 
zostaną przyznane wspólnikom Spółki dzielonej, zgodnie z zasadami, o których mowa w 
punktach 3 i 4 Planu Podziału. 

CZĘŚĆ III

Postanowienia dodatkowe

10.  PROCEDURA UPROSZCZONA.

W dniu 9 listopada 2018 r.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ventars 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w trybie art. 5381 § 1 k.s.h 
w przedmiocie odstąpienia przy dokonywaniu niniejszego podziału od: 



a. sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym 
spółki Ventars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w 
art. 534 § 2 pkt 4 ksh.

b. udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników 
majątkowych  (aktywów  i  pasywów),  które  nastąpiły  między  dniem 
sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale

c. badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii
14. Protokół wraz z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników 

na czynność,  o  której mowa w pkt  14 stanowi  załącznik do niniejszego Planu 
Podziału.

15. Plan podziału  Spółki  zostanie  udostępniony  nieodpłatnie  do publicznej 
wiadomości  na  stronie  internetowej  Spółki,  zgodnie  z  art.  535  §  3 
kodeksu spółek handlowych. 


