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Treść raportu:

I. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z ZPUE EOP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (ulica Jędrzejowska 79 c, 29-100 Włoszczowa) wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000052770, niniejszym zgodnie z art.
504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) zawiadamia o zamiarze
połączenia ze spółką ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu jako Spółką
Przejmowaną, na zasadach określonych w Planie Połączenia sporządzonym dnia 08 stycznia 2018 r., przyjętym w
tym samym dniu przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu i ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2 (1) ksh
poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości dnia 08 stycznia 2018 r. w drodze publikacji na stronach
internetowych każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu, tj.
http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia
oraz
http://eop.zpue.pl
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna informuje, że połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym
mowa w art. 516 § 5 KSH, tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 KSH (tj. m.in.
bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, bez sporządzenia sprawozdania zarządu
uzasadniającego połączenie) oraz z wyłączeniem przepisów art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 KSH.
Połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE Spółka Akcyjna na podstawie
art. 515 § 1 KSH, jak również ZPUE Spółka Akcyjna jako wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma akcji ZPUE
Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 514 KSH.
Akcjonariusze/Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1
KSH.
Dokumenty powyższe zostały udostępnione w lokalu ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul.
Jędrzejowska 79 c) począwszy od dnia 08 stycznia 2018 roku do dnia 15 lutego 2018 roku, w godzinach od godz.
7:00 do 15:00.
Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie drugie o zamiarze połączenia.

II. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z ZPUE
Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (ulica Jędrzejowska 79 c, 29-100 Włoszczowa) wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000052770, niniejszym zgodnie z art.
504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) zawiadamia o zamiarze
połączenia ze spółką ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu jako
Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w Planie Połączenia sporządzonym dnia 08 stycznia 2018 r.,
przyjętym w tym samym dniu przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu i ogłoszonym zgodnie z art. 500 §
2 (1) KSH poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości dnia 08 stycznia 2018 r. w drodze publikacji na
stronach internetowych każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu, tj.
http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia
oraz
http://elektroinstal.zpue.pl
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna informuje, że połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym
mowa w art. 516 § 5 KSH, tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 KSH (tj. m.in.
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mowa w art. 516 § 5 KSH, tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 KSH (tj. m.in.
bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, bez sporządzenia sprawozdania zarządu
uzasadniającego połączenie) oraz z wyłączeniem przepisów art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 KSH.
Połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE Spółka Akcyjna na podstawie
art. 515 § 1 KSH, jak również ZPUE Spółka Akcyjna jako wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma akcji ZPUE
Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 514 KSH.
Akcjonariusze/Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1
KSH.
Dokumenty powyższe zostały udostępnione w lokalu ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul.
Jędrzejowska 79 c) począwszy od dnia 08 stycznia 2018 roku do dnia 15 lutego 2018 roku, w godzinach od godz.
7:00 do 15:00.
Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie drugie o zamiarze połączenia.
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