PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
SETANTA S.A.
ORAZ
SPARTAN CAPITAL S.A.
Z DNIA 28.10.2014 R.

W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan
Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia zgodnie
z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych, o treści jak poniżej.
Zarząd spółki Setanta S.A.
oraz
Zarząd spółki Spartan Capital S.A.
działając na podstawie art. 498 oraz 499 KSH niniejszym
USTALAJĄ PISEMNIE NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
I.

DEFINICJE

Użyte w Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:
1.

Spółka Przejmująca – Spółka Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-031)
Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 00000377322, NIP: 108-001-02-99, kapitał zakładowy 430.820,00 zł;

2.

Spółka Przejmowana – Spółka Spartan Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(01-031) Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373410, NIP: 527-264-53-28, kapitał zakładowy
150.000,00 zł;

3.

Spółka – Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana (łącznie: Spółki);

4.

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013, poz.
1030, z późn. zmianami);

5.

Plan Połączenia – oznacza niniejszy dokument;

6.

Połączenie – oznacza połączenie spółki Setanta S.A. ze spółką Spartan Capital S.A. na
zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia;

7.

Dzień Połączenia – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby spółki Setanta S.A.;

8.

Zarządy – oznaczają Zarząd spółki Setanta S.A. oraz Zarząd spółki Spartan Capital S.A.
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II.

DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Łączące się Spółki są częścią Grupy Kapitałowej Setanta S.A. skoncentrowanej na trzech obszarach:
nieruchomości, venture capital (dynamiczne, małe i średnie firmy) oraz energetyka (OZE). W skład
Grupy Kapitałowej Setanta S.A. wchodzą Spółki inwestycyjne mające siedzibę w Polsce.
Setanta S.A. – Spółka Przejmująca

1.

a. TYP: Spółka akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod
numerem KRS 0000377322;
b. FIRMA: Setanta Spółka Akcyjna;
c. ADRES I SIEDZIBA: Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa;
d. KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 430.820,00 zł (słownie: Czterysta trzydzieści tysięcy złotych
osiemset dwadzieścia), na który składa się 4.308.200 (słownie: cztery miliony trzysta osiem
tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
e. ZARZĄD: Pan Conall McGuire - Prezes Zarządu;
Pan Piotr Boliński – Członek Zarządu;
Pan Konrad Szwedziński – Członek Zarządu.
f.

ODDZIAŁY: Spółka nie posiada oddziałów.
Spartan Capital S.A. – Spółka Przejmowana

2.

a. TYP: Spółka akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373410;
b. FIRMA: Spartan Capital Spółka Akcyjna;
c. ADRES I SIEDZIBA: Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa;
d. KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), na który
składa się 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: słownie: dziesięć groszy) każda;
e. ZARZĄD: Pan Konrad Szwedziński - Prezes Zarządu;
Pan Piotr Boliński – Członek Zarządu
f.

JEDYNY AKCJONARIUSZ: Spółka Przejmująca (Setanta S.A.), posiadająca w kapitale
zakładowym Spółki Przejmowanej 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji o
łącznej wartości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100 %
akcji w kapitale Spółki Przejmowanej;

g. ODDZIAŁY: Spółka nie posiada oddziałów.
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III.

SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostanie
przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1
k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.
IV.

UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1.

Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji w Spółce Przejmowanej.

2.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:
a. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1
k.s.h.;
b. Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany informować Zarządu drugiej
Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły
między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu
(zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.);
c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i
rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.;
d. nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.
Jednocześnie, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. w niniejszym
Planie Połączenia nie zostały określone:

3.

a. stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
b. zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
c. dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej.
Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, to w związku z art. 516 § 1
zd. 2 k.s.h. do Połączenia nie znajdzie zastosowanie uproszczenie przewidziane w art. 516 §
1 zd. 1 k.s.h., a co za tym idzie do Połączenia konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

4.

V.

KSIĘGI RACHUNKOWE

1.

Zgodnie z art. 44a ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. w Dz. U. z 2013
r., poz. 330 z późn. zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”) łączenie się spółek handlowych,
rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi
majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku
połączenia (spółki nowo zawiązanej) - metodą nabycia. W razie łączenia się spółek, na skutek
którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych akcjonariuszy,
można zastosować metodę łączenia akcji.

2.

W związku z powyższym Spółki uzgadniają, że do Połączenia zastosowanie będzie miała
metoda nabycia, w związku z czym księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną
zamknięte na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
VI.

BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji w Spółce Przejmowanej, na podstawie
art. 515 § 1 k.s.h. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej.
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UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

VII.

Zgodnie z treścią art. 506 k.s.h. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej podejmą odpowiednie uchwały o Połączeniu
zawierające w szczególności:
- zgodę na Plan Połączenia:
- zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej.
VIII.

PRZESŁANKI I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA

1.

Łączące się Spółki są częścią Grupy Kapitałowej Setanta S.A. przy czym Spółka Przejmująca
jest
podmiotem
bezpośrednio
dominującym
wobec
Spółki
Przejmowanej.
W grudniu 2013 roku Spółka Przejmująca dokonała nabycia 100% akcji Spółki Przejmowanej prowadzącej działalność seed i venture capital w obszarach nowych technologii i okazji
inwestycyjnych z różnych sektorów gospodarczych, jak również działalność Corporate
Finannce. Dzięki tej transakcji dotychczasowa działalność Setanty, skoncentrowana głównie
na sektorze nieruchomości, została rozszerzona o inwestycje w dynamicznie rozwijające się
małe i średnie firmy oraz energetykę (OZE). Setanta pozyskała ponadto podmiot świadczący
usługi korporacyjne dla całej Grupy Kapitałowej oraz podmiotów zewnętrznych.

2.

Decyzja o Połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Konsolidacja kapitału w
Grupie Kapitałowej Setanta S.A. w wyniku planowanego połączenia pozwoli na lepsze
wykorzystanie synergii na poziomie spółek portfelowych, a ponadto doprowadzi do
ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty,
pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach inwestycyjnych. Nastąpi
również uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania.

3.

Konsekwencją długoterminową połączenia (celem długookresowym) ma być uproszczenie
sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej S.A., poprawa wyników finansowych
poprzez ograniczenie kosztów oraz wzmocnienie wizerunku Spółki Przejmującej, zarówno na
rynku kapitałowym, jak również na rynku działalności Spartan Capital S.A.

4.

Z uwagi na powyższe Połączenie Spółek jest w pełni uzasadnione gospodarczo.
IX.

PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOWI I
OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiekolwiek prawa (o
których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.) akcjonariuszowi oraz jakimkolwiek osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
X.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków
organów Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu, w rozumieniu
art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
XI.

OGÓLNA SUKCJESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

1.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem
Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.

Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi
we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki
Przejmowanej.
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Z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby
Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie wykreślona
z rejestru przedsiębiorców KRS.

3.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (STATUTU) PRZEJMUJĄCEJ

XII.
1.

W wyniku Połączenia treść statutu Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio zmodyfikowana,
w sposób uwzględniający zmiany wynikające z Połączenia ze Spółką Przejmowaną (jednakże
tylko w zakresie ujednolicenia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej i Spółki
Przejmowanej).

2.

Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.) w
zakresie rozszerzenia rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę
Przejmującą stanowi załącznik do Planu Połączenia (jako projekt uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zmianie statutu).
UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

XIII.

Zgodnie z art. 498 k.s.h. Zarządy łączących się Spółek uzgodniły oraz zaakceptowały Plan Połączenia
w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h. w dniu 28.10.2014 r., co zostało stwierdzone złożonymi poniżej
podpisami.

Zarząd Setanta S.A.:

__________________________
Conall McGuire
Prezes Zarządu

__________________________
Piotr Boliński
Członek Zarządu

XIV.

Zarząd Spartan Capital S.A.:

___________________________
Konrad Szwedziński
Prezes Zarządu

___________________________
Piotr Boliński
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:
1.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Setanta S.A. w sprawie
połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 1);

2.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Spartan Capital S.A. w sprawie połączenia ze
spółką Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 2);

3.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2014 r., tj. na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (Załącznik nr 3);

4.

Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2014 r., tj. na określony
dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
(Załącznik nr 4);
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5.

Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki
Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2014 r., tj. na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
(Załącznik nr 5);

6.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Setanta S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki
– zawierający projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 ust. 2
k.s.h. (Załącznik nr 6);

7.

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego dotycząca Spółki Przejmującej (Załącznik nr 7);

8.

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego dotyczący Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 8).
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(Załącznik nr 1)

Uchwała nr …
z dnia ………………. roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
uchwalić połączenie spółki Setanta S.A. (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Spartan
Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (01-031) Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000373410, NIP: 527-264-53-28, kapitał zakładowy
150.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).
§2
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jt. Dz. U. 2013 poz. 1030, z późn. zmianami
(dalej: „k.s.h.”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany
akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. wyraża zgodę na Plan
Połączenia z dnia 28.10.2014 r., przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki
Przejmowanej, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do
przekazywania informacji EBI w ramach raportu bieżącego.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. zgodnie z art. 506 § 4 ksh
wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści §6 Statutu Spółki Przejmującej, określoną w
Załączniku Nr 6 do Planu Połączenia.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.
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(Załącznik nr 2)

Uchwała nr …
z dnia ………………. roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spartan Capital Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia ze spółką Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia uchwalić połączenie spółki Spartan Capital S.A. (dalej: „Spółka Przejmowana”)
ze spółką Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (01-031) Al. Jana Pawła II 61 lok. 211,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000377322, NIP: 108-001-02-99, kapitał zakładowy
430.820,00 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”).
§2
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jt. Dz. U. 2013 poz. 1030, z późn. zmianami
(dalej: „k.s.h.”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany
akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. wyraża zgodę na Plan
Połączenia z dnia 28.10.2014 r., przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki
Przejmowanej, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do
przekazywania informacji EBI w ramach raportu bieżącego.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. zgodnie z art. 506 § 4 ksh
wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści §6 Statutu Spółki Przejmującej, określoną w
Załączniku Nr 6 do Planu Połączenia.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.
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(Załącznik nr 3)
Oświadczenie
zawierające ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej
Spartan Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie,
Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka
Przejmowana) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierając się o wartości
ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 30 września 2014 r. (tj. na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
W oparciu o dane bilansu sporządzonego na potrzeby połączenia suma aktywów netto Spółki
Przejmowanej na dzień 30.09.2014 r. wynoszą: 3 148 588,70 zł (słownie: trzy miliony sto
czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 70/100)
Załącznik:
Bilans Spartan Capital S.A. sporządzony na dzień 30.09.2014 r.

Warszawa, dnia 28.10.2014 r.

………………………………
Konrad Szwedziński

………………………………
Piotr Boliński

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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(Załącznik nr 4)
Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej
Spartan Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie,
Zarząd spółki Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) zgodnie z art. 499
§ 2 pkt 4 k.s.h. oświadcza niniejszym, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 września
2014 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr
121, poz. 591 z późn. zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki
Przejmowanej na dzień 30 września 2014 r.
Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na
podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w
sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest
zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.
Załącznik:
Bilans Spartan Capital S.A. sporządzony na dzień 30.09.2014 r.

Warszawa, dnia 28.10.2014 r.

………………………………
Konrad Szwedziński

………………………………
Piotr Boliński

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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Bilans Spartan Capital S.A. sporządzony na dzień 30.09.2014 r.:
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(Załącznik nr 5)
Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej
Setanta S.A.
z siedzibą w Warszawie,
Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4
k.s.h. oświadcza niniejszym, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2014 r.
został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz.
591 z późn. zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej
na dzień 30 września 2014 r.
Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie
prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły
zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i
treści z właściwymi przepisami prawa.
Załącznik:
Bilans Setanta S.A. sporządzony na dzień 30.09.2014 r.

Warszawa, dnia 28.10.2014 r.

………………………………
Conall McGuire
Prezes Zarządu

………………………………
Piotr Boliński
Członek Zarządu
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Bilans Setanta S.A. sporządzony na dzień 30.09.2014 r.:
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(Załącznik nr 6)

Uchwała nr …
z dnia …………… roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia statut
Spółki w ten sposób, że §6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),------------------------------------2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z),-----------------------------------------------------------------------------3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), z wyjątkiem czynności, do
wykonywania których potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, lub które są
zastrzeżone do wykonywania przez banki,-------------------------------------------------------------4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),----------------------------5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD
41.10.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------6) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),----------------------7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),------------8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),----------9) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-------------------------------------10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD
71.12.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------Strona | 17

11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----------12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z),------------------------------------------------------------------------------13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),----------------------------------------------------------------------14) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),------------------------------------------15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),----------------------------------------------------------------------16) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD
64.30.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),----------------------------18) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).---------------------------------------------2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie
obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów
państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.---------------3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków
określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.
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(Załącznik nr 7)
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(Załącznik nr 8)
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