PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI
DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
ZE SPÓŁKĄ MA POLSKA S.A.
UZGODNIONY W DNIU 29 lipca 2022 R.
(dalej jako „Plan Połączenia”)
§ 1.

Definicje użyte w Planie
Połączenia

Na użytek Planu Połączenia przyjęto
następujące rozumienie poniższych pojęć:
1) KSH – ustawa z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych
2) Spółka Przejmująca - MA Polska S.A.
z siedzibą w Tychach (43-100) przy
ul. Turyńskiej 100 wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem
KRS
65211,
NIP:
6462336513,
REGON:
273823276,
posiadająca
kapitał
zakładowy
w wysokości 500 000,00 zł w całości
wpłacony.
3) Spółka Przejmowana - DP Metal
Processing sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach (43-100) przy ul. Turyńskiej
100,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd
Rejonowy
Katowice
Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem
KRS
267266,
NIP:
6462822662,
REGON
240911661,
posiadająca
kapitał
zakładowy
w wysokości 50 000,00 zł w całości
opłacony
4) Spółki – Spółka Przejmująca i Spółka
Przejmowana
5) Dzień Połączenia – dzień wpisania
połączenia do rejestru przedsiębiorców
właściwego według siedziby Spółki
Przejmującej .
§ 2.

Wprowadzenie

Zarządy Spółek działając na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 w zw.
z art. 516 § 6 KSH, zgodnie ustalają
niniejszy Plan Połączenia.

CORPORATE COMBINATION PLAN FOR
DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
AND MA POLSKA S.A.
AGREED ON 29 July 2022
(hereinafter „Merger Plan”)
§ 1.

Definitions used in the Merger
Plan

For purposes of the Merger Plan, the
following understanding of the terms below
has been adopted:
1) KSH - Act of 15 September 2000.
Commercial Companies Code;
2) Acquiring Company – MA Polska S.A.
with its registered office in Tychy,
ul. Turyńska 100, entered into the
registry of entrepreneurs of the National
Court Registry under no. 65211 (KRS)
kept by the District Court of KatowiceWschód in Katowice VIII Commercial
Department of the National Court
Register, TAX ID (NIP): 6462336513,
REGON: 273823276, with the share
capital of 500 000,00 PLN fully paid up.
3) Merged
Company
–
DP
Metal
Processing sp. z o.o. with its registered
office in Tychy, ul. Turyńska 100,
entered
into
the
registry
of
entrepreneurs of the National Court
Registry under no. 267266 (KRS) kept
by the District Court of KatowiceWschód in Katowice VIII Commercial
Department of the National Court
Register, TAX ID (NIP): 6462822662,
REGON 240911661 with the share
capital of 50 000,00 PLN fully paid up.
4) Companies – Acquiring Company and
Merged Company
5) Merger Day - the date on which the
merger is entered in the Register of
Entrepreneurs
having
jurisdiction
according to the registered office of the
Acquiring Company.
§ 2. Introduction
Management Boards of the Companies
acting pursuant to article 492 § 1 point 1,
article 498 and article 499 in connection
with article 516 § 6 KSH, agree to this
Merger Plan.

§ 3.

Cel połączenia

Spółki zamierzają dokonać
między innymi w celu:

§ 3.

połączenia

Purpose of the merger

The Companies intend to merge, inter alia,
in order to:

1)

uproszczenia struktury organizacyjnej
Grupy Kapitałowej,

1)

simplify
the
Capital
organisational structure,

Group's

2)

ograniczenia
ogólnych
kosztów
związanych z funkcjonowaniem dwóch
niezależnych podmiotów – w tym, w
szczególności, ograniczenia procesów
oraz kosztów związanych z obsługą
transakcji realizowanych przez Spółki,

2)

reduce the overall costs associated with
the operation of two independent
entities - including, in particular, the
reduction of processes and costs
associated with the processing of
transactions carried out by the
Companies,

3)

umożliwienia
swobodnych,
wewnętrznych przepływów towarów
i usług w ramach jednego podmiotu.

3)

enable the free, internal flow of goods
and services within a single entity.

Planowane
połączenie
ma
na
celu
zmaksymalizowanie
konkurencyjności
Grupy
Kapitałowej
wobec
aktualnego
otoczenia rynkowego, w tym osiągnięcie
synergii z działalności łączących się
podmiotów (również wobec zmian w modelu
działalności i otoczenia biznesowego spółek
z branży produkcji stalowych części
samochodowych).

The planned merger aims to maximise the
Capital Group's competitiveness in view of
the current market environment, including
the achievement of synergies from the
activities of the merging entities (also in
view of the changes in the business model
and business environment of the companies
in the steel automotive parts manufacturing
industry).

Połączenie opisane w niniejszym Planie
Połączenia następuje w ramach Grupy
Kapitałowej, w której Spółka Przejmująca
jest spółką dominującą wobec Spółki
Przejmowanej.

The Merger described in this Merger Plan
shall take place within the Capital Group in
which the Acquiring Company is the
dominant company of the Merged Company.

§ 4.

Typ, firma i siedziba łączących
się Spółek

4.1

Spółka Przejmująca:

4.2

MA Polska S.A. z siedzibą w Tychach
4.4
(43-100) przy ul. Turyńskiej 100 wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem KRS 65211, NIP: 6462336513,
REGON 273823276, posiadająca kapitał

4.3

§ 4. Types, names and registered
offices of the combining
Companies
Acquiring Company:
MA Polska S.A. with its registered office in
Tychy, ul. Turyńska 100, entered into the
registry of entrepreneurs of the National
Court Registry under no. 65211 (KRS) kept
by the District Court of Katowice-Wschód in
Katowice VIII Commercial Department of
the National Court Register, TAX ID (NIP):
6462336513, REGON 273823276, with the

zakładowy w wysokości 500 000,00 zł
w całości wpłacony.
Jedynym
akcjonariuszem
Spółki
Przejmującej jest MA s.r.l. - spółka
utworzona zgodnie z prawem włoskim.

share capital of 500 000,00 PLN fully paid
up.
The sole shareholder of the
Company is MA s.r.l. – a
incorporated under Italian law.

Acquiring
company

Spółka Przejmowana:

Merged Company:

DP Metal Processing sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach (43-100) przy ul. Turyńskiej 100,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem
KRS
267266,
NIP:
6462822662,
REGON
240911661,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
50 000,00 zł w całości opłacony.

DP Metal Processing sp. z o.o. with its
registered office in Tychy, ul. Turyńska 100,
entered into the registry of entrepreneurs of
the National Court Registry under no.
267266 (KRS) kept by the District Court of
Katowice- Wschód in Katowice VIII
Commercial Department of the National
Court Register, TAX ID (NIP): 6462822662,
REGON 240911661, with the share capital of
50 000,00 PLN fully paid up.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej
jest Spółka Przejmująca.
§ 5.

The sole shareholder of the
Company is Acquiring Company.

Sposób łączenia

1) Połączenie zostanie przeprowadzone
przez przeniesienie całego majątku
Spółki
Przejmowanej
na
Spółkę
Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1
w zw. z. art. 516 § 6 KSH, tj. przez
łączenie
przez
przejęcie
bez
podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5.

1)

Merged

Method of combination

The Merger shall be effected by
transferring all the assets of the
Merged Company on the Acquiring
Company under Article 492 § 1 point 1
in conjunction with Article 516 § 6 KSH,
i.e. by merger by acquisition without
increasing the share capital.

2) Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana
jest
jednoosobową
spółką,
której
wszystkie udziały (100% udziałów)
znajdują się w posiadaniu Spółki
Przejmującej, połączenie nastąpi w
uproszczonym trybie (art. 516 § 6KSH) i
co za tym idzie Spółki:

2) As the Merged Company is a soleshareholder company all of whose
shares (100% of shares) are held by the
Acquiring Company, the Merger shall be
effected in a simplified procedure (Article
516 § 6 KSH) and thus Companies:

a) nie
sporządzają
sprawozdania
zarządów Spółek, o których mowa
w art. 501 § 1 KSH;

a) do not prepare reports of the
Management
Boards
of
the
Companies, referred to in Article 501
§ 1 KSH;

b) rezygnują
z
obowiązków
informacyjnych, o których mowa
w art. 501 § 2 KSH;
c) nie poddają badaniu przez biegłego
Planu Połączenia, o którym mowa
w art. 502 i 503 KSH;

b) resign of the disclosure obligations
referred to in Article 501 § 2 KSH;
c) do not submit the Merger Plan to an
auditor as referred to in Articles 502
and 503 KSH;

d) dokonają
Połączenia
bez
podwyższania kapitału zakładowego,
a zatem do Planu Połączenia nie jest
załączony projekt zmian statutu
Spółki Przejmujące.

d) will carry out the Merger without
increasing the share capital and
therefore no draft amendments to
the article of the association of the
Acquiring Company are attached to
the Merger Plan.

3) W
wyniku
połączenia
Spółka
Przejmowana zostanie rozwiązana bez
przeprowadzania
postępowania
likwidacyjnego, a cały jej majątek
zostanie
przejęty
przez
Spółkę
Przejmującą.

3) As a result of the Merger, the Merged
Company shall be dissolved without
initiating the liquidation procedure, and
all of its assets shall be taken over by the
Acquiring Company.

4) Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana
jest spółką jednoosobową, w której
100 % udziałów posiada Spółka
Przejmująca,
połączenie
zostanie
dokonane
bez
powzięcia
uchwały
o połączeniu przez Walne Zgromadzenie
Spółki Przejmującej - art. 516 § 6 KSH
w zw. z art. 516 § 1 KSH.

4) As the Merged Company is a soleshareholder company in which the
Acquiring Company holds 100% of
shares, the merger will be effected
without the adoption of a resolution on
the merger by the General meeting of
Shareholders of the Acquiring Company
– Article 516 § 6 KSH in conjunction with
Article 516 § 1 KSH.

§ 6.

Stosunek wymiany udziałów
Spółki Przejmowanej na akcje
Spółki Przejmującej

Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH
§ 7.

Zasady dotyczące przyznania
akcji w Spółce Przejmującej
Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH

§ 8.

Dzień, od którego udziały
przyznane w Spółce
Przejmującej uprawniają do
uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej

Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH
§ 9.

Prawa przyznane przez Spółkę
Przejmującą wspólnikom oraz
osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce
Przejmowanej

Nie są przewidziane jakiekolwiek prawa
jakie miałyby zostać przyznane wspólnikom

§ 6. Exchange ratio of shares in
Merged Company to shares in
Acquiring Company
Not applicable – Article 516 § 6 KSH
§ 7. Rules regulating allotment of
shares in Acquiring Company
Not applicable – Article 516 § 6 KSH
§ 8. Effective date as of which allotted
shares in Acquiring Company are
entitled to Acquiring Company’s
profits

Not applicable – Article 516 § 6 KSH
§ 9. Rights granted by Acquiring
Company to shareholders and
holders of special entitlements in
Merged Company
There are no rights to be granted to the
shareholders of the Merged Company or any
other persons.

Spółki Przejmowanej czy też jakimkolwiek
innym osobom.
§ 10. Szczególne korzyści dla
członków organów łączących się
spółek, a także innych osób
uczestniczących w połączeniu

§ 10. Special benefits to members of
governing bodies of the
combining companies, and to
other persons participating in the
combination

W związku z połączeniem nie zostaną
przyznane żadne szczególne
korzyści
członkom organów Spółek ani innym
osobom uczestniczącym w połączeniu.

In connection with the Merger, no special
benefits shall be granted to any members of
the governing bodies of the combining
companies
or
any
other
persons
participating in the combination.

§ 11. Ogłoszenie Planu Połączenia

§ 11. Announcement of the Merger
Plan

Zarządy
Spółek
zgłoszą
do
sądu
rejestrowego Plan Połączenia na podstawie
art. 500 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy
czym na podstawie art. 500 § 21 KSH Plan
Połączenia zostanie ogłoszony na stronach
internetowych Spółek:

The Management Board of the Companies
will file the Merger Plan to the registry court
on the basis of Article 500 § 1 in conjunction
with Article 516 § 6 KSH, while pursuant to
Article 500 § 21 KSH, the Merger Plan will be
announced on the Companies' websites:

•

•

•

Spółki Przejmującej:
https://www.mapolska.eu/
Spółki Przejmowanej:
https://www.dpmp.pl

•

The Acquiring Company:
https://www.mapolska.eu/
The Merged Company:
https://www.dpmp.pl

§ 12. Dokumenty

§ 12. Documents

Do niniejszego Planu Połączenia Zostają
załączone następujące dokumenty:

The following documents are attached to
this Merger Plan:

1) Projekt
uchwały
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Wspólników
Spółki
Przejmowanej w sprawie połączenia;
2) Ustalenie wartości majątku Spółki
Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2022
r.;
3) Oświadczenie zawierające informację
o stanie księgowym Spółki Przejmującej
sporządzoną dla celów połączenia na
dzień 30 czerwca 2022 r.;
4) Oświadczenie zawierające informację
o stanie
księgowym
Spółki
Przejmowanej sporządzoną dla celów
połączenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

1) Draft
of
the
resolution
of
the
Extraordinary
General
Meeting
of
Shareholders of the Merged Company
regarding the merger;
2) Valuation of the assets of the Merged
Company as at 30 June 2022;
3) Accounting statement of the Acquiring
Company prepared for the purposes of
the merger as at 30 June 2022;
4) Accounting statement of the Merged
Company prepared for the purposes of
the merger dated 30 June 2022.

W imieniu/On behalf of
DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sergio Andrea
Costamagna

Elektronicznie podpisany przez Sergio
Andrea Costamagna
DN: c=PL, sn=Costamagna,
givenName=Sergio Andrea, cn=Sergio
Andrea Costamagna,
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Data: 2022.07.29 13:50:03 +02'00'

________________________
Sergio Costamagna
Członek Zarządu / Member of the
Management Board

W imieniu / On behalf of
MA POLSKA SPOŁKA AKCYJNA

GABRIELE
PERRIS
MAGNETTO

Elektronicznie podpisany przez
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
DN: c=PL, sn=PERRIS MAGNETTO,
givenName=GABRIELE,
cn=GABRIELE PERRIS MAGNETTO,
serialNumber=PASIT-YA8118484
Data: 2022.07.29 14:12:46 +02'00'

________________________
Gabriele Perris Magnetto
Członek Zarządu / Member of the
Management Board

