Second notification of the intention to Drugie zawiadomienie o zamiarze
merge Latona S.A. (Acquiring Company) połączenia
Latona
S.A.
(Spółka
with Bimmer Sp. z o.o. (Target Company) Przejmująca)
z Bimmer Sp.
z o.o. (Spółka Przejmowana)
Warsaw, 16th of March 2021

Warszawa 16.03.2021 r.

Acting pursuant to Art. 504 § 1 i § 2 CCC the
Management Board of LATONA SPÓŁKA
AKCYJNA with its seat in Warsaw, in
connection with the announcement on Polish
Court and Commercial Gazette dated on 25th
of February 2021 nb 38/2021 (6183) point
13467, hereby notifies of the intention to
merge with the company of BIMMER
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
with
its
registered seat in Warsaw at ul Jasna 26,
00-054 Warsaw KRS 0000693922, NIP
7010714259, REGON 368237033.

Działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 KSH
Zarząd
Spółki
LATONA
SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, w
związku z ogłoszeniem w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym z dnia 25.02.2021
nr 38/2021 (6183) poz. 13467, niniejszym
zawiadamia o zamiarze połączenia ze Spółką
BIMMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (00-054) przy ul. Jasnej 26, KRS
0000693922, NIP 7010714259, REGON
368237033.

The Merger:
Połączenie nastąpi:
1. will occur by acquisition pursuant to the 1. w trybie połączenia przez przejęcie
Art. 492, Section 1 point 1 CCC
zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH
(„Merger”) with the simplified procedure
(„Połączenie”),
z uwzględnieniem
according to the Art. 516 Sec. 6 CCC as
procedury uproszczonej uregulowanej w
the Acquiring Company is the owner of
art. 516 § 6 KSH ponieważ 100%
100% shares in the Target Company;
udziałów Spółki Przejmowanej należy do
Spółki Przejmującej;
2. will be carried out by transferring the 2. przez przeniesienie całego majątku Spółki
whole property of the Target Company to
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w
the Acquiring Company by means of the
drodze sukcesji uniwersalnej oraz
universal succesion and dissolving the
rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez
Target Company without conducting its
przeprowadzenia jej likwidacji;
liquidation;
3. shall take place on a day of its register in 3. w dniu wpisania Połączenia do rejestru
the entrepreneurs register by the
przedsiębiorców KRS przez sąd
competent court for the registered
rejestrowy właściwy według siedziby
office of the Acquiring Company („Day
Spółki
Przejmującej
(„Dzień
of Merger”).
Połączenia”).
Resulting from the Merger, pursuant to the
Art. 494 Sec. 1 CCC, the Acquiring
Company
shall
take over
rights
and obligations of the Target Company on
the Day of Merger.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca,
zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH,
wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie
prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Due to the fact that pursuant to Art. 514-515 Z uwagi na to, że zgodnie z art. 514-515 KSH
CCC the Companies’ Merger shall not Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia
recquire increasing the share capital of the kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Acquiring Company and that the Merger
does not create any new circumstances which
must be disclosed in the statue of Acquiring
Company, the statute of the Acquiring
Company does not change.

oraz Połączenie nie powoduje powstania
nowych
okoliczności
wymagających
ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej,
statut Spółki Przejmującej nie będzie
zmieniany.

The detailed information of the Merger is Szczegółowe zasady połączenia zostały
specified in the Merger Plan agreed by the określone w Planie Połączenia uzgodnionym
Companies on 11th of February 2021.
przez Spółki w dniu 11 lutego 2021 roku.
At the same time the Management Board
informs that the documents related to the
Merger are available for inspection in the
Acquring Comapany’s registered office on
working days at the following hours 9-17.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej
informuje, iż dokumenty połączeniowe są
dostępne do wglądu w siedzibie Spółki
Przejmującej w dni robocze w godz. 9:0017:00.

This notification is the second of the two Niniejsze
zawiadomienie
required by law (last notification).
zawiadomieniem
drugim
z
wymaganych w/w przepisami
(ostatnie zawiadomienie).
Paweł Gąsiewski
Member of the MB

Paweł Gąsiewski
Członek Zarządu

jest
dwóch
prawa

