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PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 
 
 

Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(spółka przejmująca) 

 
oraz 

 
„Tytan EOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(spółka przejmowana) 
 

oraz 
 

Izolacja Matizol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(spółka przejmowana) 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) został uzgodniony między łączącymi się spółkami 
w dniu 21.04.2022 r.  
 
Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04; dalej: „KSH”) w związku z 
planowanym połączeniem spółek: 
 
Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Dzierżoniowie (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „SIT”) 
 
oraz 
 
„Tytan EOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka 
Przejmowana 1” lub „Tytan EOS”) 
 
oraz 
 
Izolacja Matizol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach (dalej: „Spółka 
Przejmowana 2” lub „Izolacja Matizol”) 
 
Spółka przejmowana 1 oraz Spółka przejmowana 2 dalej łącznie zwane są „Spółkami 
Przejmowanymi” lub każda z osobna również „Spółką Przejmowaną” 
 
Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „Spółkami” lub każda z osobna 
również „Spółką”. 
 
Wszystkie Spółki są podmiotami powiązanymi i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Selena. Zamiar 
połączenia Spółek Przejmowanych z SIT jest elementem uzgodnionych kierunków zmian i rozwoju 
Grupy Selena wynika w szczególności z potrzeby reorganizacji struktury Grupy poprzez uproszczenie 
obecnej struktury organizacyjnej, w wyniku czego osiągnięty zostanie efekt synergii w zakresie w 
szczególności zwiększenia efektywności zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy, 
zmniejszenia kosztów administracyjnych i około administracyjnych funkcjonowania Spółek, bardziej 
efektywnej alokacji środków pieniężnych, zwiększenia pozycji rynkowej poprzez skumulowanie w 
ramach jednego podmiotu dotychczas rozproszonych kapitałów i marek, bardziej efektywnego 
wykorzystania majątku połączonych Spółek, bardziej efektywnego rozlokowania majątku w ramach 
Grupy, podniesienia i ujednolicenia poziomu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również 
zwiększenia efektywności ekonomicznej Spółki Przejmującej. 
 
Połączenie objęte niniejszym Planem Połączenia stanowi drugi etap w ramach ww. procesu konsolidacji 
strukturalnej Grupy – na skutek realizacji pierwszego etapu nastąpiło już (z dniem 1.03.2022 r.) przejęcie 
przez SIT spółek Orion PU sp. z o.o., „Libra” sp. z o.o. oraz „Selena Labs” sp. z o.o.  
 
Zarządy Spółek oczekują, że przeprowadzenie Połączenia Spółek pozwoli na osiągnięcie wymiernych 
efektów biznesowych, zwłaszcza w postaci redukcji kosztów oraz redukcji złożoności Grupy, co powinno 
się pozytywnie przełożyć na działalność Spółki Przejmującej i osiągane przez nią wyniki finansowe. 
 
Mając na uwadze przede wszystkim powyższe względy, zarządy zarówno Spółki Przejmującej, jak i 
Spółek Przejmowanych uważają połączenie Spółek za uzasadnione gospodarczo oraz kierując się tymi 
względami uzgadniają niniejszy Plan Połączenia. 
 
 
II. DANE SPÓŁEK, W TYM TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 
 
1. Spółka Przejmująca: 
 
Firma:  Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Typ:   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 



3 

 

 
Siedziba:  Dzierżoniów 

 
Adres:   ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów 

 
KRS: 0000564024, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

 
NIP:   5223032471 
 
REGON:  361828854 
 
Kapitał zakładowy: 403 305 000,00 zł 
 
Wartość nominalna  
jednego udziału: 50,00 zł 
 
Wspólnicy: Selena FM S.A. - 5.901.362 udziały w kapitale zakładowym SIT o łącznej 

wartości nominalnej 295.068.100,00 zł 
 
 
2. Spółki Przejmowane: 
 
Firma:  „Tytan EOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Typ:   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Siedziba:  Wrocław 

 
Adres:   ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław 

 
KRS: 0000313447, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

 
NIP:   8942955157 
 
REGON:  020820466 
 
Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł 
 
Wartość nominalna  
jednego udziału: 100,00 zł 
 
Wspólnicy: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. – 40.000 udziałów w kapitale 

zakładowym Tytan EOS o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł 
  
 
 
Firma:  Izolacja Matizol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Typ:   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Siedziba:  Gorlice 

 
Adres:   ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice 
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KRS: 0000711336, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

 
NIP:   7380006371 
 
REGON:  490514452 
 
Kapitał zakładowy: 1 956 497,40 zł 
 
Wartość nominalna  
jednego udziału: 54,45 zł 
 
Wspólnicy:  Selena Industrial Technologies sp. z o.o. – 35.932 udziały w kapitale 

zakładowym Izolacja Matizol o łącznej wartości nominalnej 1.956.497,40 zł 
 
 

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA 
 
ZASADY OGÓLNE 
 
Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki 
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą – połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH 
w zw. z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka 
Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym obu Spółek Przejmowanych) oraz bez 
wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie 
obejmie w związku z połączeniem udziałów własnych). 
 
Zgodnie z art. 506 KSH łączenie się Spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z 
łączących się Spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia oraz 
na proponowane zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekty powyższych uchwał 
stanowią załączniki do Planu Połączenia. 
 
Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki 
Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z 
rejestru przedsiębiorców KRS. Spółki przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wykreślenie z rejestru Spółek 
Przejmowanych nie może jednak nastąpić przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego 
według siedziby danej Spółki Przejmowanej. 
 
Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek 
Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, 
koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych, chyba że ustawa 
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 
 
Z momentem połączenia Spółek, Spółka Przejmująca wyodrębni w strukturze swojego przedsiębiorstwa 
oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych. 
 
UPROSZCZONY TRYB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK 
 
W ramach połączenia Spółka Przejmująca przejmie Spółki Przejmowane, które są jej spółkami 
jednoosobowymi – w każdej ze Spółek Przejmowanych jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. 
 
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w procedurze połączenia Spółek zastosowania 
nie znajdą: 
 art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek 

łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki 
nowo zawiązanej, 
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 art. 499 § 1 pkt 2-4, zgodnie z którym plan połączenia powinien zawierać stosunek wymiany 
udziałów spółki na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasady dotyczące 
przyznania udziałów w spółce przejmującej; dzień, od którego udziały te uprawniają do 
uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. 

 
Wobec powyższego niniejszy Plan połączenia nie zawiera informacji o stosunku wymiany udziałów 
Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat; zasadach 
dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej ani o dniu, od którego udziały te uprawniałyby 
do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 
 
POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 
 
Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które 
posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej  
 
Z uwagi na to, że zarówno Spółka Przejmowana 1, jak i Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi 
spółkami Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem w obu Spółkach 
Przejmowanych), mając na uwadze również powyższą regulację art. 514 § 1 KSH, na skutek połączenia 
nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 
 
ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 
 
W związku z połączeniem Spółek nastąpi zamiana Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w  
zakresie listy przedmiotu działalności Spółki określonej w §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki 
Przejmującej.  
 
Projekt zmian Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik do Planu Połączenia. 
 
BRAK OBOWIĄZKU BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO 
 
Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5  KSH oraz art. 502 i 503 KSH,  Plan Połącznia nie będzie 
poddany badaniu przez biegłego i nie będzie wymagana jego opinia. 
 
Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5  KSH oraz art. 501 KSH Zarządy łączących się Spółek 
nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i 
uzasadnienie ekonomiczne. 
 
Na powyższe uproszczenia zgodę wyrazili wspólnicy każdej z łączących się Spółek (tj. jedyny wspólnik 
Spółki Przejmującej oraz Spółka Przejmująca jako wspólnik każdej ze Spółek Przejmowanych). 
 
ZASADY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA PLANU POŁĄCZENIA 
 
Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z 
załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych 
łączących się Spółek: www.selenaindustrial.pl, www.matizol.pl oraz www.tytaneos.pl. Opublikowany w 
taki sposób Plan Połączenia będzie udostępniony od dnia 21.04.2022 r., tj. nie później niż na miesiąc 
przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki, na którym ma być powzięta uchwała o 
połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie 
połączenia. 
 
Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), połączenie Spółek objętych Planem Połączenia, jako 
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej 
obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I 

WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 

PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU 

SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 
 
Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które 
posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej. 
 
W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 1 i 2, 
zgodnie z art. 516 § 6 KSH w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 
2-4.  
 
 
V. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE 

UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH 
 
W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą 
jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych. 
 
 

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE 
 
W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków 
organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA: 
 
1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek: 

 
1.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w 

sprawie połączenia; 
1.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Tytan EOS” sp. z o.o. w sprawie połączenia; 
1.3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Izolacja Matizol sp. z o.o. w sprawie połączenia. 
 

2. Projekt zmian Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, 
 

3. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 31.03.2022 r.: 
 

3.1. Ustalenie wartości majątku „Tytan EOS” sp. z o.o. na dzień 31.03.2022 r., 
3.2. Ustalenie wartości majątku Izolacja Matizol sp. z o.o. na dzień 31.03.2022 r., 
 

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów 
połączenia na dzień 31.03.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym 
układzie jak ostatni bilans roczny: 
 
4.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Selena Industrial Technologies sp. 

z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2022  r., przy wykorzystaniu tych 
samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

4.2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Tytan EOS” sp. z o.o. 
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

4.3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Izolacja Matizol sp. z o.o. 
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny 
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Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 21.04.2022 r. 
 
 
Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o.: 
 
 
 
 

Bogdan Brożyniak 
Prezes Zarządu 

 

 Wojciech Komala 
Członek Zarządu 

 Przemysław Szymczykiewicz 
Członek Zarządu 

 
 
Zarząd „Tytan EOS” sp. z o.o.: 
 
 
 
 

Bogdan Brożyniak 
Członek Zarządu 

 
 
 
Zarząd Izolacja Matizol sp. z o.o.: 
 
 
 
 

Tadeusz Połatajko 
Prezes Zarządu 

 Bogdan Lewiński 
Członek Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. W SPRAWIE 

POŁĄCZENIA 
 

Uchwała nr [__] 
 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Dzierżoniowie 
z dnia [__] r. 

w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami „Tytan EOS” sp. z o.o. oraz 
Izolacja Matizol sp.  z o.o. (Spółki Przejmowane) 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514,  art. 
516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, po zapoznaniu 
się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp.  z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 
(jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółka 
Przejmowana 1) oraz Izolacja Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółka Przejmowana 2), 
uzgodnionym przez spółki w dn. 21.04.2022 r. i publikowanym na ich stronach internetowych 
nieprzerwanie od 21.04.2022 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 
 

1. Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) niniejszym łączy 
się ze spółkami „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000313447 (jako Spółka Przejmowana 1) oraz Izolacja 
Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000711336 (jako Spółka Przejmowana 2) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek 
handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki 
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych 
w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej. 
 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyraża 
zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony 
i uzgodniony przez spółki w dn. 21.04.2022 r. oraz opublikowany na stronach internetowych 
każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.04.2022 r. Plan Połączenia stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
3. Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5  KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia 

nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia. 
 

4. Z uwagi na to, że zarówno Spółka Przejmowana 1, jak i Spółka Przejmowana 2 są 
jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem 
w obu Spółkach Przejmowanych), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie 
z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w 
Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie 
nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 
 

5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 
zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w 
kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, 
o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 
milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki. 

 
6. Z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębnia w 

strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie odpowiadają strukturze 
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każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale 
Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. 
 

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. postanawia 
zmienić Akt założycielski Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w następujący sposób: 
 
uchyla się dotychczasową listę przedmiotu działalności Spółki określoną w §3 ust. 1 
dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki oraz zmienia Akt założycielski Spółki 
w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe, następuje brzmienie: 

 
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność 
gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest: 
1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem 

pozyskiwania produktów leśnych; 
2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, 
3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; 
7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; 
9) 20.52.Z Produkcja klejów; 
10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; 
12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 
13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; 
14) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 
15) 23.51.Z Produkcja cementu; 
16) 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu; 
17) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; 
18) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; 
19) 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 
20) 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej; 
21) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; 
22) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
23) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; 
24) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 
25) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 
26) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
27) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 
28) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 
29) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 
30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 
31) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego; 
32) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 
33) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
34) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
35) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 
36) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach; 
37) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 
38) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; 
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39) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
40) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 
41) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 
42) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich; 
43) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych; 
44) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 
45) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 
46) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
47) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 
48) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
49) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
50) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
51) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 
52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; 
54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 
56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne; 
57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
58) 71.20 Badania i analizy techniczne; 
59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 
60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 

i technicznych; 
61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 
62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 
65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli; 
66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 
67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim; 
69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 
70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów; 
73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
76) 20.52.Z Produkcja klejów; 
77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 
81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. upoważnia 
i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego 
rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TYTAN EOS” SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA 
 

Uchwała nr [__] 
 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
„Tytan EOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia [__] r. 

w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółkami: Selena Industrial 
Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz Izolacja Matizol sp.  z o.o. (jako również 

Spółki Przejmowanej) 
 

§ 1 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Tytan EOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514,  art. 516 § 6 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: 
Selena Industrial Technologies sp.  z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze 
spółkami: „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółka Przejmowana 1) oraz Izolacja 
Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółka Przejmowana 2), uzgodnionym przez spółki w dn. 
21.04.2022 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.04.2022 r. do chwili 
obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 
 

1. „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
pod numerem 0000313447 (jako Spółka Przejmowana 1) niniejszym łączy się ze spółkami 
Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) oraz Izolacja 
Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000711336 (jako Spółka Przejmowana 2)  w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek 
handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki 
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych 
w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej. 
 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Tytan EOS” sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan 
Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony 
przez spółki w dn. 21.04.2022 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z 
łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.04.2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
3. Zgodnie art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5  KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia 

nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia. 
 

4. Z uwagi na to, że zarówno Spółka Przejmowana 1, jak i Spółka Przejmowana 2 są 
jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem 
w obu Spółkach Przejmowanych), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie 
z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w 
Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie 
nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 
 

5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 
zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w 
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden 
tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 

 
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Tytan EOS” sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby z 

momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w 
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strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze 
każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia 
Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. 
 

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Tytan EOS” sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące 
zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o.): 
 
uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 
1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu 
założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki 
otrzyma nowe, następuje brzmienie: 

 
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność 
gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest: 
1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem 

pozyskiwania produktów leśnych; 
2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, 
3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; 
7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; 
9) 20.52.Z Produkcja klejów; 
10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; 
12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 
13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; 
14) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 
15) 23.51.Z Produkcja cementu; 
16) 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu; 
17) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; 
18) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; 
19) 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 
20) 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej; 
21) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; 
22) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
23) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; 
24) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 
25) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 
26) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
27) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 
28) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 
29) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 
30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 
31) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego; 
32) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 
33) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
34) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
35) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 
36) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach; 
37) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 
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38) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami; 

39) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
40) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 
41) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 
42) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich; 
43) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych; 
44) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 
45) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 
46) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
47) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 
48) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
49) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
50) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
51) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 
52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; 
54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 
56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne; 
57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
58) 71.20 Badania i analizy techniczne; 
59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 
60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 

i technicznych; 
61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 
62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 
65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli; 
66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 
67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim; 
69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 
70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów; 
73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
76) 20.52.Z Produkcja klejów; 
77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 
81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Tytan EOS” sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje 

Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego 
rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IZOLACJA MATIZOL SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA 
 

Uchwała nr [__] 
 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Izolacja Matizol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gorlicach 
z dnia [__] r. 

w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółkami: Selena Industrial 
Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz „Tytan EOS” sp.  z o.o. (jako również 

Spółki Przejmowanej) 
 

§ 1 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Izolacja Matizol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia 
spółek: Selena Industrial Technologies sp.  z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) 
ze spółkami: „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółka Przejmowana 1) oraz Izolacja 
Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółka Przejmowana 2), uzgodnionym przez spółki w dn. 
21.04.2022 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.04.2022 r. do chwili 
obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 
 

1. Izolacja Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
pod numerem 0000711336 (jako Spółka Przejmowana 1) niniejszym łączy się ze spółkami 
Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) oraz „Tytan EOS” 
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000313447 (jako Spółka Przejmowana 2)  w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek 
handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki 
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych 
w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej. 
 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Izolacja Matizol sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan 
Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony 
przez spółki w dn. 21.04.2022 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z 
łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.04.2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
3. Zgodnie art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5  KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia 

nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia. 
 

4. Z uwagi na to, że zarówno Spółka Przejmowana 1, jak i Spółka Przejmowana 2 są 
jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem 
w obu Spółkach Przejmowanych), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie 
z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w 
Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie 
nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

 
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 

zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w 
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden 
tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 
 

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Izolacja Matizol sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby 
z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w 
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strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze 
każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia 
Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. 
 

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Izolacja Matizol sp. z o.o. wyraża zgodę na 
następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (tj. Selena Industrial 
Technologies sp. z o.o.): 
 
uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 
1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu 
założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki 
otrzyma nowe, następuje brzmienie: 

 
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność 
gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest: 
1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem 

pozyskiwania produktów leśnych; 
2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, 
3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; 
7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; 
9) 20.52.Z Produkcja klejów; 
10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; 
12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 
13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; 
14) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 
15) 23.51.Z Produkcja cementu; 
16) 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu; 
17) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; 
18) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; 
19) 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 
20) 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej; 
21) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; 
22) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
23) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; 
24) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 
25) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 
26) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
27) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 
28) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 
29) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 
30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 
31) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego; 
32) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 
33) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
34) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
35) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 
36) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach; 
37) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
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wyspecjalizowanych sklepach; 
38) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; 
39) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
40) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 
41) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 
42) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich; 
43) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych; 
44) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 
45) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 
46) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
47) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 
48) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
49) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
50) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
51) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 
52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; 
54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 
56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne; 
57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
58) 71.20 Badania i analizy techniczne; 
59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 
60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 

i technicznych; 
61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 
62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 
65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli; 
66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 
67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim; 
69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 
70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów; 
73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
76) 20.52.Z Produkcja klejów; 
77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 
81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Izolacja Matizol sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje 
Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego 
rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 

PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. 
 
W związku z połączeniem spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze 
spółkami „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000313447 (jako Spółka Przejmowana 1) oraz Izolacja Matizol sp. z o.o. z siedzibą w 
Gorlicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000711336 (jako Spółka 
Przejmowana 2) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie 
całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (połączenie 
przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia z dn. 21.04.2022 r., projektowane są 
następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej: 
 

uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w 
§3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz 
zmianę Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu 
założycielskiego Spółki otrzyma nowe, następuje brzmienie: 

 
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność 
gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest: 
1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem 

pozyskiwania produktów leśnych; 
2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, 
3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; 
7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; 
9) 20.52.Z Produkcja klejów; 
10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; 
12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 
13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; 
14) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 
15) 23.51.Z Produkcja cementu; 
16) 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu; 
17) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; 
18) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; 
19) 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 
20) 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej; 
21) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; 
22) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
23) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; 
24) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 
25) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 
26) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
27) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 
28) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 
29) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 
30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 
31) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego; 
32) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 
33) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
34) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 



21 

 

35) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 
36) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach; 
37) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 
38) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; 
39) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
40) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 
41) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 
42) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich; 
43) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych; 
44) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 
45) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 
46) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
47) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 
48) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
49) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
50) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
51) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 
52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; 
54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 
56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne; 
57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
58) 71.20 Badania i analizy techniczne; 
59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 
60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 

i technicznych; 
61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 
62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 
65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli; 
66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 
67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim; 
69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 
70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 

uszczelniających; 
72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów; 
73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
76) 20.52.Z Produkcja klejów; 
77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 
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79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 
80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 
81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.1. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU „TYTAN EOS” SP. Z O.O. NA DZIEŃ 31.03.2022 R., 
 

Wrocław, 21.04.2022 r. 
 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej „Tytan EOS” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana 1), niniejszym oświadcza, że:  
 
1. wartość majątku „Tytan EOS” sp. z o.o. na dzień 31.03.2022 r. wynosi 8 399 953,84 zł (słownie: 

osiem milionów dziewięćset trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
trzy złote 84/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 
31.03.2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny.  
 

2. ustalenie wartości majątku „Tytan EOS” sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów 
netto (wartość księgowa). 

 
 
 
 
W imieniu „Tytan EOS”  sp. z o.o.: 
 
 

 
 

 
Bogdan Brożyniak 
Członek Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU IZOLACJA MATIZOL SP. Z O.O. NA DZIEŃ 31.03.2022 R., 
 

Gorlice, 21.04.2022 r. 
 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej Izolacja Matizol spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach (Spółka Przejmowana 2), niniejszym oświadcza, że:  
 
1. wartość majątku Izolacja Matizol sp. z o.o. na dzień 31.03.2022 r. wynosi  27 935 856,62 zł 

(słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
sześć złotych 62/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 
31.03.2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny.  

 
2. ustalenie wartości majątku Izolacja Matizol sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości 

aktywów netto (wartość księgowa). 
 
 
 
 
W imieniu Izolacja Matizol sp. z o.o.: 
 
 
 
 

Tadeusz Połatajko 
Prezes Zarządu 

 Bogdan Lewiński 
Członek Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z 

O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.03.2022 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH 

METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY 
 

Dzierżoniów, 21.04.2022 r. 
 
 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółki 
Przejmującej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31.04.2022 r. 
wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407 866 868,87 zł (słownie: czterysta siedem milionów 
osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 87/100), oraz wykazuje 
sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 210 872 195,98 zł (słownie: dwieście dziesięć 
milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 98/100).  
 
Sporządzony na dzień 31.03.2022 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki 
Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 
 
 
 
W imieniu Selena Industrial Technologies sp. z o.o.: 
 
 
 
 
 

Bogdan Brożyniak 
Prezes Zarządu 

 

 Wojciech Komala 
Członek Zarządu 

 Przemysław Szymczykiewicz 
Członek Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM „TYTAN EOS” SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ 

DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.03.2022 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM 

SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY 
 

Wrocław, 21.04.2022 r. 
 
 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd „Tytan EOS” sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej 1) niniejszym 
oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31.03.2022 r. wykazuje po stronie 
aktywów i pasywów sumę 26 905 808,93 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięć 
tysięcy osiemset osiem złotych 93/100), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w 
wysokości 8 399 953,84 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 84/100).  
 
Sporządzony na dzień 31.03.2022 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki 
Przejmowanej 1, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 
 
 
 
W imieniu „Tytan EOS” sp. z o.o.: 
 
 
 

 
Bogdan Brożyniak 
Członek Zarządu 



30 

 

 



31 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4.3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R. 
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM IZOLACJA MATIZOL SP. Z O.O. 
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.03.2022 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH 

METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY 
 

Gorlice, 21.04.2022 r. 
 
 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Izolacja Matizol sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej 2) 
niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31.03.2022 r. wykazuje po 
stronie aktywów i pasywów sumę 48 599 432,73 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 73/100), oraz wykazuje sumę aktywów 
netto (kapitały własne) w wysokości 27 935 856,62 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów 
dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 62/100). 
 
Sporządzony na dzień 31.03.2022 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki 
Przejmowanej 2, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 
 
 
 
W imieniu Izolacja Matizol sp. z o.o.: 
 
 
 
 
 

Tadeusz Połatajko 
Prezes Zarządu 

 Bogdan Lewiński 
Członek Zarządu 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) 
 
 
 

Dane w PLN    
stan na  stan na  

31.03.2022 31.12.2021 

AKTYWA          

Rzeczowe aktywa trwałe    22 058 677,77 22 316 263,93 

Wartości niematerialne   2 493 387,98 2 493 387,98 

Aktywa trwałe    24 552 065,75 24 809 651,91 

Zapasy    11 290 125,57 13 578 236,93 

Należności handlowe    10 269 899,65 1 549 574,78 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe   2 164 983,61 436 146,10 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty    322 358,15 180 143,69 

Aktywa obrotowe    24 047 366,98 15 744 101,50 

SUMA AKTYWÓW    48 599 432,73 40 553 753,41 

    
PASYWA          

Kapitał zakładowy    1 956 497,40 1 956 497,40 

Kapitał zapasowy    25 128 086,97 25 128 086,97 

Zyski zatrzymane   966 860,80 966 860,80 

Strata netto   -115 588,55 0,00 

Kapitał własny    27 935 856,62 28 051 445,17 

Długoterminowa część kredytów bankowych i pożyczek    41 669,87 1 678 310,79 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu    1 724 624,29 1 683 255,34 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego    856 767,00 898 460,00 

Rezerwa na odprawy emerytalne    243 077,07 243 077,07 

Zobowiązania długoterminowe    2 866 138,23 4 503 103,20 

Zobowiązania handlowe    14 313 695,48 6 315 095,17 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu    159 839,94 141 080,74 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych    0,00 0,00 

Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe    1 829 881,21 782 207,77 

Rezerwy krótkoterminowe    1 494 021,25 760 821,36 

Zobowiązania krótkoterminowe    17 797 437,88 7 999 205,04 
         
Zobowiązania razem    20 663 576,11 12 502 308,24 

SUMA PASYWÓW    48 599 432,73 40 553 753,41 
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 3Izolacja Matizol Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe  

za okres od 01.01 do 31.03.2022 
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