PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE

ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
„BIO-DIAGNOSTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LABORATORIA MEDYCZNE GRUPA ALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LABORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („PLAN POŁĄCZENIA”) został uzgodniony w dniu
30 czerwca 2021 roku pomiędzy następującymi spółkami:
1. ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (00-739), adres: ul. Stępińska nr 22/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040890, REGON:
008105218, NIP:5220000217 (zwana dalej: „SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ lub „ALAB”);
oraz
2.

„BIO-DIAGNOSTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Katowice

(40-519),

adres:

ul.

Tadeusza

Kościuszki

nr

92B,

wpisana

do

rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062985,
REGON: 276826571, NIP: 6442993923 (zwana dalej: „BIO-DIAGNOSTYKA”);
oraz
3. LABORATORIA

MEDYCZNE

GRUPA

ALAB

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Płocku (09-407), adres: Aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego nr 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000321926, REGON: 141708468, NIP: 7743099502 (zwana dalej:
„Laboratoria Płockie”);
oraz
4. LABORATORIUM

ŚWIĘTOKRZYSKIE

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (25-316), adres: ul. Tadeusza Kościuszki nr
25E, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440123, REGON:
260649934, NIP: 6572908755 (zwana dalej „Laboratoria Świętokrzyskie”).

BIO-DIAGNOSTYKA, Laboratoria Płockie oraz Laboratoria Świętokrzyskie zwane są łącznie:
„SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI”.
Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane są łącznie: „SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI”.
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PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:
(A)

Spółki

Uczestniczące

zamierzają

dokonać

połączenia

w

celu

poprawy

efektywności

i uproszczenia struktury właścicielskiej;
(B)

Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I (Łączenie się
spółek), Rozdziałem I (Przepisy ogólne), oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych)
ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526)
(„KSH”), w następstwie czego:
i)

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji; oraz

ii)

wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych, przejdą lub zostaną przejęte przez
Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

iii)
(C)

Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;

Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Spółki Uczestniczące.
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SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
1.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
Firma:

ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba rejestrowa:

Warszawa,

Polska,

adres:

ul.

Stępińska

nr

22/30,

kod pocztowy: 00-739;
Oznaczenie rejestru:

rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla
m. st.

Warszawy

w

Warszawie,

XIII Wydział

Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:

KRS 0000040890

Kapitał zakładowy:

1.002.000 zł

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:
•

Hans Jakob Limbach posiadający 317 udziałów, stanowiących 54% kapitału zakładowego,
o łącznej wartości nominalnej: 529.390,00 zł;

•

Parkstreet Trading & Investments Limited posiadająca 186 udziałów, stanowiących 32%
kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej: 310.620,00 zł;

•

Ewa Małkowska posiadająca 74 udziały, stanowiące 13% kapitału zakładowego, o łącznej
wartości nominalnej 123.580,00 zł;

•

Bogusław Tadeusz Gnatowski posiadający 6 udziałów, stanowiących 1% kapitału
zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 10.020,00 zł;

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 583 udziały o wartości nominalnej 1670 zł każdy.
Przed podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwał o Połączeniu struktura
własnościowa Spółki Przejmującej będzie wyglądała następująco :
•

Hans Jakob Limbach posiadający 6.810 udziałów, stanowiących 54,75% kapitału
zakładowego, o łącznej wartości nominalnej: 585.660,00 zł;

•

Parkstreet Trading & Investments Limited posiadająca 3.720 udziałów, stanowiących
29,91% kapitału zakładowego, o łącznej wartości: nominalnej 319.920,00 zł;

•

Ewa Małkowska posiadająca 1.594 udziały, stanowiące 12,82% kapitału zakładowego, o
łącznej wartości nominalnej 137.084,00 zł;

•

Bogusław Tadeusz Gnatowski posiadający 313 udziałów, stanowiących 2,52% kapitału
zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 26.918,00 zł;

Powyższe wynika z faktu iż w dniu 11 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
ALAB podjęło następujące uchwały:
•

Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ALAB przez podwyższenie wartości
nominalnej udziałów istniejących z jednoczesnym dostosowaniem wartości nominalnej
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udziałów do wysokości kapitału zakładowego ALAB;
•

Uchwałę w sprawie podziału (splitu) udziałów w kapitale zakładowym ALAB;

•

Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ALAB przez ustanowienie nowych
udziałów i wyłączeniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników ALAB.

W wyniku powyższych działań na kapitale zakładowym ALAB, po rejestracji zmian przez sąd
rejestrowy kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 1.069.582,00 złotych i dzielił się
będzie na 12.437 udziałów o wartości nominalnej 86,00 złotych każdy.
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SPÓŁKI PRZEJMOWANE
Firma:

„BIO-DIAGNOSTYKA”

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością
Typ:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba rejestrowa:

Katowice, Polska, adres: ul. Tadeusza Kościuszki nr 92B,
kod pocztowy: 40-519

Oznaczenie rejestru:

rejestr

przedsiębiorców

prowadzony

przez

Sąd

Rejonowy

Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer wpisu do rejestru:

KRS 0000062985

Kapitał zakładowy:

50.000 zł

Jedynym wspólnikiem BIO-DIAGNOSTYKI jest ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – posiadająca 50 udziałów, stanowiących 100 %
kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł.
Kapitał zakładowy BIO-DIAGNOSTYKI dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł
każdy.

Firma:

Laboratoria Medyczne Grupa ALAB spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Typ:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba rejestrowa:

Płock, Polska, adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 35,
kod pocztowy: 09-407

Oznaczenie rejestru:

rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru:

KRS 0000321926

Kapitał zakładowy:

1.179.200,00 zł

Jedynym

wspólnikiem

spółki

Laboratoria

Medyczne

Grupa

Alab

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością jest: ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, posiadająca 1474 udziały, stanowiące 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości
nominalnej: 1.179.200,00 zł.
Kapitał zakładowy spółki Laboratoria Medyczne Grupa Alab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dzieli się na 1474 udziały o wartości nominalnej 800,00 zł każdy.
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Firma:

Laboratorium

Świętokrzyskie

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością
Typ:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba rejestrowa:

Kielce, Polska, adres: ul. Tadeusza Kościuszki nr 25 E, kod
pocztowy: 25-316

Oznaczenie rejestru:

rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru:

KRS 0000440123

Kapitał zakładowy:

125.000,00 zł

Wspólnikami spółki Laboratorium Świętokrzyskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są:
•

ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
posiadająca 50 udziałów, stanowiących 40% kapitału zakładowego, o łącznej wartości
nominalnej: 50.000,00 zł;

•

„BIO-DIAGNOSTYKA”

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

z

siedzibą

w Katowicach, posiadająca 75 udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego, o łącznej
wartości nominalnej 75.000,00 zł;
Kapitał zakładowy spółki Laboratorium Świętokrzyskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli
się na 125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

7

2.

DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe
terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:
„DZIEŃ POŁĄCZENIA”

oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców
Krajowego

Rejestru

Sądowego

właściwego

dla

Spółki

Przejmującej;
„KSH”

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526)

„PLAN POŁĄCZENIA”

oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;

„POŁĄCZENIE”

oznacza połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych
opisane w Punkcie 3 Planu Połączenia;

„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”

oznacza Alab Labratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „BIODIAGNOSTYKA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Laboratoria
Medyczne Grupa Alab sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Laboratorium
Świętokrzyskie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach;

„SPÓŁKI PRZEJMOWANE”

oznacza , „BIO-DIAGNOSTYKA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
Laboratoria Medyczne Grupa Alab sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,
Laboratorium Świętokrzyskie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach;

„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”

oznacza Alab Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

lub „ALAB”
„BIO-DIAGNOSTYKA”

oznacza „BIO-DIAGNOSTYKA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

„Laboratoria Płockie”

oznacza Laboratoria Medyczne Grupa Alab sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku;

„Laboratoria

oznacza Laboratorium Świętokrzyskie sp. z o.o. z siedzibą

Świętokrzyskie

w Kielcach;
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3.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

3.1.

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez przejęcie tj.: (i) przeniesienie na Spółkę
Przejmującą całych majątków Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii)
rozwiązanie

Spółek

Przejmowanych

bez

przeprowadzania

ich

likwidacji,

zgodnie

z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („POŁĄCZENIE”).
3.2.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca − zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem
Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa Spółek
Przejmowanych.

3.3.

W związku z Połączeniem, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego ‒ na podstawie art. 493 § 1 KSH - i wykreślone z rejestru
przedsiębiorców w Dniu Połączenia.

3.4.

Podstawę Połączenia stanowić będą:
(a)

uchwała Zgromadzenia Wspólników ALAB zawierająca zgodę wspólników na Plan
Połączenia, oraz

(b)

uchwała Zgromadzenia Wspólników BIO-DIAGNOSTYKA zawierająca zgodę wspólników
na Plan Połączenia,

(c)

uchwała

Zgromadzenia

Wspólników

Laboratoriów

Płockich

zawierająca

zgodę

wspólników na Plan Połączenia;
(d)

uchwała Zgromadzenia Wspólników Laboratoriów Świętokrzyskich zawierająca zgodę
wspólników na Plan Połączenia;

przy czym w związku z tym, iż w ramach Połączenia nie zaistnieje konieczność zmiany Umowy
Spółki Przejmującej ww. uchwały nie muszą zawierać przewidzianej przepisami prawa zgody
na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.
3.5.

Jednocześnie Wspólnicy Spółek Uczestniczących, dodatkowo zgodnie z brzmieniem art. 5031 §
1 pkt 3 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku badania niniejszego Planu połączenia
przez biegłego i wydania przez niego opinii, jak również sporządzenia przez zarządy Spółek
Uczestniczących sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz udzielenia informacji,
o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

4.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

4.1.

Niniejszy Plan Połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na
udziały Spółki Przejmującej, ani innych warunków dotyczących przyznania lub wymiany
udziałów lub wysokości dopłat pieniężnych, gdyż połączenie zostanie przeprowadzone bez

9

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wydania jej udziałów wspólnikom
Spółkę Przejmowanych.
4.2.

W odniesieniu do przejęcia BIO-DIAGNOSTYKI wspólnik tej spółki tj. Spółka Przejmująca nie
otrzyma żadnych udziałów w Spółce Przejmującej, a to ze względu na fakt, iż Spółka
Przejmująca posiada 100% udziałów w BIO-DIAGNOSTYCE oraz zgodnie ze sformułowanym w
art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania przez spółkę przejmująca udziałów własnych za
udziały które spółka przejmująca posiada w spółce przejmowanej.

4.3.

W odniesieniu do przejęcia Laboratoriów Płockich wspólnik tej spółki tj. Spółka Przejmująca
nie otrzyma żadnych udziałów w Spółce Przejmującej, a to ze względu na fakt, iż Spółka
Przejmująca posiada 100% udziałów w Laboratoriach Płockich oraz zgodnie z sformułowanym
w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania przez spółkę przejmująca udziałów własnych za
udziały które spółka przejmująca posiada w spółce przejmowanej.

4.4.

W odniesieniu do przejęcia Laboratoriów Świętokrzyskich wspólnicy tej spółki również nie
otrzymają żadnych udziałów w Spółce Przejmującej:
a) Spółka Przejmująca która jest wspólnikiem Laboratoriów Świętokrzyskich i posiada 50
udziałów w tej spółce nie otrzyma żadnych udziałów w Spółce Przejmującej, a to ze
względu na sformułowany w art. 514 § 1 KSH zakaz obejmowania przez spółkę
przejmująca udziałów własnych za udziały które spółka przejmująca posiada w spółce
przejmowanej;
b) BIO - DIAGNOSTYKA, która jest wspólnikiem Laboratoriów Świętokrzyskich i posiada
75 udziałów w tej spółce, nie otrzyma żadnych udziałów w Spółce Przejmującej, a to
ze względu na fakt, iż (i) BIO - DIAGNOSTYKA jest również przejmowana w ramach
Połączenia i z chwilą wpisu Połączenia do rejestru jej byt prawny zostanie unicestwiony
i przestanie istnieć, zatem nie może objąć udziałów w Spółce Przejmującej, natomiast
(ii) wspólnikiem BIO – DIAGNOSTYKI posiadającym 100% udziałów w tej spółce jest
Spółka Przejmująca zatem wydanie jej udziałów w ramach Połączenia skutkowałoby
objęciem przez Spółkę Przejmującą jej udziałów własnych, co stoi w sprzeczności z
przepisami prawa tj. art. 200 § 1 KSH oraz art. 514§ 1 KSH.

5.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1.

Ze względów opisanych szczegółowo w punkcie 4. powyżej w ramach Połączenia nie będą
wydawane udziały w Spółce Przejmującej zatem nie ma potrzeby określania zasad ich
przyznania.

6.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO ZYSKU W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

6.1.

Ze względów opisanych szczegółowo w punkcie 4. powyżej w ramach Połączenia nie będą
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wydawane nowe udziały w Spółce Przejmującej zatem nie ma potrzeby określania dnia od
którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
7.

PRAWA

PRZYZNANE

PRZEZ

SPÓŁKĘ

PRZEJMUJĄCĄ

WSPÓLNIKOM,

OSOBOM

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH
7.1.

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna wspólnikom Spółek
Przejmowanych, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych,
praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

8.

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

8.1.

Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem
członkom organów Spółek Przejmowanych, jak również członkom organów Spółki Przejmującej
ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, żadnych szczególnych korzyści, o których
mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

9.

PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY

9.1.

Połączenie stanowi przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy, w związku z tym istnieje konieczność zawiadomienia pracowników
Spółek Przejmowanych o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, tj. Spółkę
Przejmującą.

9.2.

Przekazanie informacji pracownikom Spółek Przejmowanych o przejściu zakładu pracy powinno
nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy.
Informacja ta zostanie przekazana po opublikowaniu niniejszego Planu Połączenia.

9.3.

Przejście

zakładu

pracy

nastąpi

z

chwilą

zarejestrowania

Połączenia

w

rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
10.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem nie zostanie dokonana zmiana umowy Spółki Przejmującej.
11.
11.1.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych należących do Spółek
Uczestniczących:

ALABlaboratoria.pl,

biodiagnostyka.pl,

lmplock.pl,

laboratoriumswietorzyskie.pl.
11.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub
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niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu
Połączenia.

Nieważne

lub

niewykonalne

postanowienie

zostanie

zastąpione

ważnym

i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub
niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk
w Planie Połączenia.
11.3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

1)

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ALAB o połączeniu Spółek Uczestniczących,

2)

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BIO-DIAGNOSTYKA o połączeniu Spółek
Uczestniczących,

3)

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Laboratoriów Płockich o połączeniu Spółek
Uczestniczących,

4)

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Laboratoriów Świętokrzyskich o połączeniu
Spółek Uczestniczących

5)

Ustalenie wartości majątku ALAB na dzień 31 maja 2021 roku,

6)

Ustalenie wartości majątku BIO-DIAGNOSTYKA na dzień 31 maja 2021 roku,

7)

Ustalenie wartości majątku Laboratoriów Płockich na dzień 31 maja 2021 roku,

8)

Ustalenie wartości majątku Laboratoriów Świętokrzyskich na dzień 31 maja 2021 roku,

9)

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym ALAB na dzień 31 maja 2021
roku - bilans ALAB na dzień 31 maja 2021 roku,

10)

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym BIO-DIAGNOSTYKA na dzień
31 maja 2021 roku - bilans BIO-DIAGNOSTYKA na dzień 31 maja 2021 roku,

11)

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Laboratoriów Płockich na dzień
31 maja 2021 roku - Bilans Laboratoriów Płockich na dzień 31 maja 2021 roku,

12)

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Laboratoriów Świętokrzyskich
na dzień 31 maja 2021 roku - Bilans Laboratoriów Świętokrzyskich na dzień 31 maja
2021 roku.

11.4. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
11.5. Plan Połączenia został sporządzony w ośmiu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek
Uczestniczących.
Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 roku.
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STRONA PODPISOWA
ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

_____________________

_____________________

Ewa Małkowska

Maciej Hipisz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

„BIO-DIAGNOSTYKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

_____________________

_____________________

Ewa Małkowska

Tomasz Łaszkiewicz

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Laboratoria Medyczne Grupa ALAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

_____________________

_____________________

Ewa Małkowska

Tomasz Łaszkiewicz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Laboratorium Świętokrzyskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

_____________________

_____________________

Ewa Małkowska

Michał Bednarczyk

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
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