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Zgodnie z art. 533 oraz 534 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.), w związku z zamiarem dokonania podziału spółki „BLACK 
RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przez przeniesienie części jej majątku na istniejącą 
spółkę, tj. NARDIS HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (podział 
przez wydzielenie), tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejszy plan podziału 
został uzgodniony na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy: 

• „BLACK RED WHITE” spółką akcyjną z siedzibą w Biłgoraju (adres: ul. Krzeszowska 63, 23-400 
Biłgoraj), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089493, nr REGON: 950411093, nr NIP: 
9181745428, o kapitale zakładowym w wysokości 62.634.650,00 zł, w całości opłaconym, 
reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Dariusza Formelę – Prezesa Zarządu 
oraz Krzysztofa Szlagę – Wiceprezesa Zarządu 

a 

• NARDIS HOLDING spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. 
Zabłocie 25/40, 30-701 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935704, nr REGON: 
520562422, nr NIP: 6793227858, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w całości 
opłaconym, reprezentowaną przez Wiesława Olesia - Prezesa Zarządu. 

 

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PODZIAŁU 

Na użytek niniejszego planu podziału przyjęto następujące rozumienie pojęć: 

1.  k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek 
handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 
1526, ze zm.) 

2.  k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.) 

3.  BRW „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w 
Biłgoraju (adres: ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj), 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089493, 
nr REGON: 950411093, nr NIP: 9181745428, o 
kapitale zakładowym w wysokości 62.634.650,00 zł, 
w całości opłaconym 

4.  NARDIS HOLDING 

 

NARDIS HOLDING spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. 
Zabłocie 25/40, 30-701 Kraków), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000935704, nr REGON: 520562422, nr NIP: 
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6793227858, o kapitale zakładowym w wysokości 
5.000,00 zł, w całości opłaconym 

5.  Spółka Przejmująca NARDIS HOLDING  

6.  Spółka Dzielona BRW 

7.  Akcjonariusz Uczestniczący w 
Podziale 

Stanisław Bosak, zam. pod adresem: Chmielek 137, 
23-412 Łukowa, posiadający numer PESEL: 
64050601178, legitymujący się dowodem osobistym 
o serii i numerze: AVR 947952 

8.  Umowa Spółki Przejmującej umowa spółki NARDIS HOLDING 

9.  Wydzielany Majątek zorganizowany zespół składników majątkowych i 
niemajątkowych stanowiący przedsiębiorstwo w 
rozumieniu przedmiotowym zgodnie z art. 551 k.c., a 
w rozumieniu przepisów regulujących prowadzenie 
rachunkowości oraz przepisów podatkowych - 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wydzielony 
wewnętrznie w BRW w ramach oddziału BRW w 
Rawie Mazowieckiej („Oddział”) 

10.  Dzień Wydzielenia dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej  

11.  Plan Podziału, Plan niniejszy dokument 

 

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE   

W podziale uczestniczą: 

• „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju (adres: ul. Krzeszowska 63, 23-400 
Biłgoraj), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089493, nr REGON: 950411093, nr NIP: 
9181745428, o kapitale zakładowym w wysokości 62.634.650,00 zł, w całości opłaconym 

jako Spółka Dzielona 

oraz 

• NARDIS HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. 
Zabłocie 25/40, 30-701 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935704, nr REGON: 
520562422, nr NIP: 6793227858, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w całości 
opłaconym 

jako Spółka Przejmująca. 
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3. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE 

3.1. Podstawy prawne i tryb podziału 

Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., tj. w drodze przeniesienia części 
majątku BRW obejmującej Wydzielany Majątek na Spółkę Przejmującą, tj. NARDIS HOLDING (podział 
przez wydzielenie).  

Spółka Dzielona nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, a 
ponadto jej kapitał zakładowy został w całości pokryty, zatem zgodnie z art. 528 § 1 i 3 k.s.h. może 
zostać podzielona. 

Wydzielany Majątek jest zorganizowany w formie oddziału BRW w Rawie Mazowieckiej i stanowi 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, tj. w rozumieniu 
art. 4a pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT. 
Wydzielany Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, stanowi organizacyjnie, 
funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i 
materialnych, jak również praw i zobowiązań, działający w formie Oddziału. 

Po dokonaniu podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców i będzie 
kontynuować swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku, w szczególności w zakresie 
produkcji i dystrybucji mebli. 

Spółka Przejmująca, jak również BRW TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Biłgoraju, której udziały wchodzą w skład Wydzielanego Majątku, nie są właścicielami ani 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, jak również w skład Wydzielanego Majątku nie 
wchodzą żadne nieruchomości rolne o powierzchni co najmniej 0,3 ha, a tym samym w związku z 
podziałem Krajowemu Ośrodkowi Wparcia Rolnictwa nie będą przysługiwać żadne prawa na podstawie 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 
1655, ze zm.). 

3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia BRW oraz Zgromadzenia Wspólników NARDIS HOLDING 

Zgodnie z art. 541 § 1 i § 6-7 k.s.h., podstawę podziału stanowić będą zgodne uchwały odpowiednio 
Walnego Zgromadzenia BRW oraz Zgromadzenia Wspólników NARDIS HOLDING, zawierające zgodę na 
brzmienie Planu Podziału oraz na zmiany Umowy Spółki Przejmującej. 

Wobec okoliczności, iż podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony także poprzez obniżenie 
kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, uchwała Walnego Zgromadzenia BRW będzie również 
obejmować zmiany statutu Spółki Dzielonej. 

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Przejmującej stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do Planu Podziału. Projekt zmian 
umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. 

3.3. Sukcesja generalna 

W wyniku podziału BRW, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 531 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem 
Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w pkt 4 Planu Podziału.  

Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, 
pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, a 
które zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, 
koncesji lub ulgi stanowi inaczej.  

Zgodnie z treścią art. 531 § 21 k.s.h. jeśli w skład Wydzielanego Majątku wchodzi prawo, co do którego 
toczy się postępowanie sądowe, Spółka Przejmująca wstąpi do takiego postępowania bez potrzeby 
uzyskania zgody strony przeciwnej. 



Plan Podziału „BLACK RED WHITE” spółki akcyjnej z siedzibą w Biłgoraju 

Strona 6 z 12 
 

Stosownie do treści art. 531 § 5 k.s.h., z Dniem Wydzielenia Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale, tj. 
Pan Stanisław Bosak, otrzyma udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na zasadach 
określonych w punkcie 6 niniejszego Planu Podziału. 

3.4. Dzień Wydzielenia  

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie k.s.h., wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej. Wobec okoliczności, iż 
wydzielenie zostanie przeprowadzone m. in. z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, 
rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi po wcześniejszym 
zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, zgodnie z art.  542 § 4 k.s.h. 

3.5. Odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta 

Na podstawie art. 5381 § 1 pkt 3) k.s.h. oraz uchwały Zarządu Spółki Dzielonej i Zarządu Spółki 
Przejmującej, w związku z otrzymaniem przez Spółkę Dzieloną zgody wszystkich jej akcjonariuszy i 
otrzymaniem przez Spółkę Przejmującą zgody jedynego jej wspólnika na odstąpienie od badania Planu 
Podziału przez biegłego rewidenta, odstąpiono od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta, o 
którym mowa w art. 537 k.s.h., oraz od sporządzania przez niego opinii, o której mowa w art. 538 k.s.h. 

 

4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, 
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH W DRODZE PODZIAŁU SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ - ART. 534 § 
1 PKT 7) K.S.H. 

4.1. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg 
przypadających w podziale Spółce Przejmującej  

Spółce Przejmującej przydzielony zostaje Wydzielany Majątek stanowiący przedsiębiorstwo w 
rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 551 k. c., zorganizowane w postaci Oddziału Spółki Dzielonej 
w Rawie Mazowieckiej. Oddział stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony ze 
Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, 
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności Oddziału jest 
zarządzanie i realizowanie dochodów z nieruchomości, które nie są przypisane do podstawowej 
działalności gospodarczej BRW, oraz zarządzanie i realizowanie dochodów z udziałów w spółkach 
nieprowadzących podstawowej działalności gospodarczej, w których BRW nie posiada 100% udziałów. 
W szczególności w skład Oddziału wchodzą następujące składniki materiale i niematerialne: 

a) prawo własności poniższych nieruchomości: 

i. nieruchomości zabudowanej położonej w województwie lubelskim, powiecie 
biłgorajskim, gminie m. Biłgoraj, miejscowości Biłgoraj przy ulicy Zamojskiej 84, 
składającej się z działki ewidencyjnej o nr 4/16, objętej księgą wieczystą o numerze 
ZA1B/00040584/4, o pow. 1,5387 ha oraz części 2/8 udziału do działki 4/15 objętej 
księgą wieczystą o numerze ZA1B/00084299/9 o pow. 0,1188 ha, oraz położonej w 
miejscowości Wola, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 682/5, o pow. 0,5985 
ha, objętej księgą wieczystą o numerze ZA1B/00057345/9, prowadzonymi przez Sąd 
Rejonowy w Biłgoraju, V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

ii. nieruchomości zabudowanej położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, 
gminie Rawa Mazowiecka, miejscowości Rawa Mazowiecka przy ulicy Miodowej 2, 
składającej się z działek ewidencyjnych o nr 362/4, 363/4, 365/2, 366, 367, 368/1 o 
pow. 4,3648 ha, objętej księgą wieczystą o numerze LD1R/00036223/8, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; 
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b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w województwie 
lubelskim, powiecie biłgorajskim, gminie m. Biłgoraj, miejscowości Biłgoraj przy ulicy 
Zamojskiej 20d, składającej się z działek ewidencyjnych o nr 122/13, 122/15, 122/17, 122/18, 
124/1 i 122/30 o łącznej pow. 1,4639 ha, objętej księgą wieczystą o numerze 
ZA1B/00065580/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju, V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

c) prawo własności 186 udziałów w kapitale zakładowym BRW TRANS spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000092688, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 
93.000,00 zł, stanowiących 58,2% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki i uprawniających 
do 58,2% głosów na zgromadzeniach wspólników tej spółki 

d) środki trwałe, wskazane według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. w Załączniku nr 4.1. do 
Planu Podziału; 

e) wszelkie prawa wynikające z następujących umów: 

i. umowy dzierżawy z dnia 26 października 2018 r. zawartej z Net-Sklep sp. z o.o. z 
siedzibą w Rawie Mazowieckiej; 

ii. umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 27 września 2017 r. zawartej z Piotrem 
Studzińskim, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PPHU 
Mirtex Piotr Studziński w Rawie Mazowieckiej; 

iii. umowy dzierżawy z dnia 21 czerwca 2017 r. zawartej z Andrzejem Gońskim oraz 
Bartoszem Czechem, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
pod firmą „TOP E SHOP spółka cywilna” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (zwanej dalej: 
„TOPeShop”); 

iv. umowy dzierżawy środka trwałego z dnia 31 października 2017 r. zawartej z TOPeShop; 

v. umów na dostawę mediów oraz umów dotyczących ochrony w zakresie 
nieruchomości, o których mowa pod lit. a) – c) powyżej, których lista według stanu na 
dzień 30 listopada 2021 r. stanowi Załącznik nr 4.2. do Planu Podziału; 

f) prawa i obowiązki wobec pracowników przyporządkowanych organizacyjnie do pełnienia 
czynności w ramach Oddziału, których lista według stanu na dzień  30 listopada 2021 r. stanowi 
Załącznik nr 4.3. do Planu Podziału; 

g) prawa i obowiązki z umowy prowadzenia rachunku bankowego nr PL94 1940 1210 0103 0492 
0010 0100 w banku Credit Agricole Bank S.A., jak również wszelkie środki pieniężne znajdujące 
się na tym rachunku.  

Ponadto w skład Wydzielanego Majątku wchodzą także pasywa przypisane do Oddziału, tj. wszelkie 
zobowiązania związane z posiadaniem i wykorzystaniem gospodarczym nieruchomości opisanych 
powyżej pod lit. a) – b) powyżej, wynikające w szczególności z obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie podatków od nieruchomości, zobowiązania pieniężne i niepieniężne wynikające z umów, o 
których mowa pod lit. e) powyżej, oraz zobowiązania wobec pracowników, o których mowa pod lit. f) 
powyżej. 

W celu usunięcia wszelkich wątpliwości w skład Wydzielanego Majątku wchodzą wszelkie aktywa i 
pasywa wchodzące w skład przedsiębiorstwa Oddziału w Dniu Wydzielenia, tj. zarówno składniki 
wymienione powyżej (z uwzględnieniem pkt 4.3.), jak i aktywa i pasywa wchodzące  
w skład przedsiębiorstwa Oddziału i niewymienione wprost powyżej, jeśli są związane  
z działalnością Oddziału. 
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Składniki niezwiązane z działalnością Oddziału i nieprzypisane na mocy niniejszego Planu Podziału na 
rzecz Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem pkt 4.3 poniżej, pozostają w Spółce Dzielonej. 

4.2. Wycena Wydzielanego Majątku 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku nr 5 do Planu Podziału, łączna wartość Wydzielanego 
Majątku wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r. wynosi 41.507.340,00 zł (czterdzieści jeden milionów 
pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100).  

4.3. Szczegółowe zasady dotyczące przyznania składników majątku Spółce Przejmującej 

W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia 
jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z działalnością Oddziału, roszczenia te – jako 
wchodzące w skład przedsiębiorstwa Oddziału - zostaną włączone do Wydzielanego Majątku 
przenoszonego na Spółkę Przejmującą. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu 
Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej 
pozostających w związku z działalnością Oddziału, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania – jako 
wchodzące w skład przedsiębiorstwa Oddziału - zostaną włączone do Wydzielanego Majątku 
Przenoszonego na Spółkę Przejmującą. 

W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa Oddziału, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać Spółce 
Przejmującej.  

Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane 
nowe składniki majątku wchodzące w skład przedsiębiorstwa Oddziału, zostaną one włączone do 
Wydzielanego Majątku. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub wierzytelności. 

W związku z podziałem Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca mogą zawrzeć umowy regulujące 
szczegółowo kwestie związane z podziałem rozliczeń i świadczeń między nimi.  

Spółka Dzielona zobowiązuje się zapewnić Spółce Przejmującej dostęp do ksiąg rachunkowych w 
zakresie obejmującym działalność Oddziału do Dnia Wydzielenia. Ponadto Spółka Dzielona 
zobowiązuje się umożliwić Spółce Przejmującej dokonywanie odpisów i kopii swoich ksiąg i 
dokumentów księgowych w ww. zakresie. Prawo dostępu obejmuje także prawo sporządzania kopii i 
odpisów oraz przeglądania dokumentacji przez Spółkę Przejmującą, oraz przez jej pełnomocników lub 
doradców. 

4.4. Struktura Spółki Dzielonej po podziale 

Wskutek podziału w Spółce Dzielonej pozostanie obejmujący cały majątek Spółki Dzielonej 
nieznajdujący się w Oddziale, wydzielony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, zespół 
składników niematerialnych i materialnych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu 
przedmiotowym, zgodnie z art. 551 k. c., a zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a 
pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT, 
przeznaczony w szczególności do produkcji i dystrybucji mebli. 

 

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI BRW NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – ZGODNIE Z ART. 534 § 1 
pkt 2) K.S.H. 

5.1. Postanowienia wstępne 

5.1.1. Zastosowana metoda wyceny Wydzielanego Majątku i Spółki Przejmującej 

Podstawą ustalenia parametrów ekonomicznych podziału Spółki Dzielonej jest wartość majątku Spółki 
Przejmującej oraz wartość Wydzielanego Majątku, opierające się na bilansach Spółki Przejmującej oraz 
Oddziału, sporządzonych na dzień 30 listopada 2021 r., zawartych w Załącznikach nr 8 i nr 5 do Planu 
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Podziału, a więc sporządzonych zgodnie z zapisami art. 534 § 2 pkt 3) k.s.h. na określony dzień w 
miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Podziału, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.  

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki/przedsiębiorstwa jest równa 
jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki,  
a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki/przedsiębiorstwa, a jej zadłużeniem, 
odzwierciedlonym w pasywach.  

Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia parametrów ekonomicznych podziału jest optymalne z 
uwagi na następujące okoliczności: 

• bilanse Spółki Przejmującej oraz Oddziału – stanowiące podstawę do ustalenia wartości 
Spółki Przejmującej oraz Wydzielanego Majątku - właściwie oddają stan przedsiębiorstwa 
oraz wartość majątku Spółki Przejmującej oraz Oddziału;  

• pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian 
rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach. 

5.1.2. Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale 

Jedynym Akcjonariuszem Uczestniczącym w Podziale jest Pan Stanisław Bosak i tylko on otrzyma 
udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 

5.2. Stosunek wymiany akcji BRW na udziały Spółki Przejmującej 

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy 
złotych 00/100) do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100), tj. o kwotę 4.995.000,00 
zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze utworzenia 
99.900 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset) nowych udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 
4.995.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) („Nowe 
Udziały”), które zostaną pokryte Wydzielanym Majątkiem o wartości – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w pkt 4.2 - 41.507.340,00 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy trzysta 
czterdzieści złotych 00/100). Nadwyżka wartości Wydzielanego Majątku nad wartością nominalną 
Nowych Udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy (agio) Spółki Przejmującej. Po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia Nowych Udziałów, 
kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosił będzie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 
00/100) i będzie dzielił się na 100.000 (sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.  

2. W związku z faktem, że jak wskazano w pkt 5.1.2, jedynym Akcjonariuszem Uczestniczącym w 
Podziale jest Pan Stanisław Bosak, tym samym akcjonariusz ten na wszystkie posiadane przez siebie 
360.699 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji BRW otrzyma  
łącznie wszystkie Nowe Udziały, tj. 99.900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) Nowych 
Udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, tj. o łącznej 
wartości nominalnej 4.995.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Stosunek wymiany akcji BRW na Nowe udziały wynosi zatem: 360.699:99.900. 

3. W związku z podziałem Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale nie otrzyma dopłat w rozumieniu 
art. 529 § 3 k.s.h. 

5.3. Obniżenie kapitału zakładowego w BRW w związku z podziałem oraz zmiana Statutu Spółki 
Dzielonej 

Wydzielenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.606.990,00 zł (trzy 
miliony sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze umorzenia 
wszystkich akcji BRW należących do Akcjonariusza Uczestniczącego w Podziale, tj. poprzez umorzenie: 
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a) 2.500 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości 
nominalnej 25.000,00 zł, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypada 
5 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b) 274.967 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości 
nominalnej 2.749.670,00 zł, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję serii C1 
przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki; 

c) 63.232 akcji imiennych, zwykłych serii C2 o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej 
wartości nominalnej 632.320,00 zł; 

d) 20.000 akcji imiennych, zwykłych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej 
wartości nominalnej 200.000,00 zł 

- a w pozostałym zakresie z kapitałów własnych BRW innych niż zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. 
Łącznie kapitał zakładowy i kapitał zapasowy zostaną obniżone o kwotę równą wartości Wydzielanego 
Majątku. Mając na względzie powyższe, uchwała Walnego Zgromadzenia BRW, o której mowa w pkt 
3.2, będzie obejmować zmiany statutu Spółki Dzielonej. 

 

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ  -  
ART. 534 § 1 PKT 3) K.S.H.  

Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale otrzyma Nowe Udziały w Spółce Przejmującej bez obowiązku 
objęcia i opłacenia wydawanych Nowych Udziałów. 

Biorąc pod uwagę stosunek przyznania udziałów Spółki Przejmującej na akcje BRW wskazany w pkt 5 
Planu Podziału, Akcjonariuszowi Uczestniczącemu w Podziale zostaną przyznane wszystkie Nowe 
Udziały. 

Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale otrzyma Nowe Udziały w Spółce Przejmującej bez obowiązku 
wniesienia dopłat, o których mowa w art. 529 § 4 k.s.h. 

 

7. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ NOWYCH UDZIAŁÓW SPÓŁKI 
PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU - ART. 534 § 1 PKT 8) K.S.H. 

Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale jest jedynym akcjonariuszem BRW uczestniczącym w podziale. 
W związku z powyższym oraz zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym w pkt 5.2., wszystkie Nowe 
Udziały przyznane zostaną Akcjonariuszowi Uczestniczącemu w Podziale. Tym samym nie ma potrzeby 
ustalenia zasad podziału pomiędzy pozostałych akcjonariuszy Spółki Dzielonej Nowych Udziałów. 

 

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU 
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - ART. 534 § 1 PKT 4) K.S.H. 

Nowe Udziały przyznawane w procesie podziału Akcjonariuszowi Uczestniczącemu w Podziale 
uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki Przejmującej kończący się w dniu 31 grudnia 2022 
r.  

 

9. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOWI UCZESTNICZĄCEMU W 
PODZIALE ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ - ART. 534 § 1 
PKT 5) K.S.H. 

Akcjonariusz Uczestniczący w Podziale posiada uprawnienia co do prawa głosu określone w statucie 
Spółki Dzielonej przewidujące uprzywilejowanie akcji serii Aco do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
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serii A przypada 5 głosów na walnych zgromadzeniach BRW, oraz uprzywilejowanie akcji serii C1 co do 
głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii C1 przypadają 2 głosy na walnych zgromadzeniach Spółki. 
Uprawnienia te nie zostaną przeniesione na grunt Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Akcjonariusz 
Uczestniczący w Podziale będzie docelowo jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, a zatem 
uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie ma wpływu na jego uprawnienia w Spółce Przejmującej, 
w związku z powyższym Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 547 § 3 k.s.h. zawarła z 
Akcjonariuszem Uczestniczącym w Podziale umowę, na podstawie której akcjonariusz ten wyraził 
zgodę na zniesienie wszystkich jego uprawnień związanych z akcjami BRW. Wobec powyższego, Nowe 
Udziały w Spółce Przejmującej przyznawane w procesie podziału Akcjonariuszowi Uczestniczącemu w 
Podziale będą udziałami zwykłymi. 

Nie przewiduje się przyznania Akcjonariuszowi Uczestniczącemu w Podziale żadnych innych praw w 
Spółce Przejmującej niż wskazane powyżej.   

 

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB 
UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE - ART. 534 § 1 PKT 6) K.S.H. 

W związku z podziałem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki 
Przejmującej oraz Spółki Dzielonej. 

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób 
uczestniczących w podziale. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Każda ze Spółek do dnia 31 grudnia 2021 r. bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan 
Podziału na swojej stronie internetowej (odpowiednio: brw.pl oraz nardisholding.pl), gdzie będzie 
publicznie dostępny nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia 
Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, do dnia 
zakończenia tego Zgromadzenia, w związku z czym zgodnie z art.  535 § 3  k.s.h. Plan Podziału nie będzie 
wymagać ogłoszenia.  

Podział określony w niniejszym Planie Podziału nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ze względu na fakt, że obrót realizowany przez Wydzielany 
Majątek w żadnym z dwóch poprzedzających lat obrotowych nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej równowartości 10.000.000 euro (art. 13 ust. 2 pkt 4) Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). 

 

12. UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU 

Plan Podziału został uzgodniony w dniu 21 grudnia 2021 r. w Biłgoraju, co zostało stwierdzone 
podpisami: 

 

Za BRW: 

Dariusz Formela - Prezes Zarządu 
 

Krzysztof Szlaga – Wiceprezes Zarządu 
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Za NARDIS HOLDING: 

Wiesław Oleś – Prezes Zarządu 
 

 

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU 

Do Planu Podziału dołączono zgodnie z art. 534 § 2 k.s.h. następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BRW w sprawie podziału BRW przez 
wydzielenie. 

2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników NARDIS HOLDING w sprawie podziału 
BRW przez wydzielenie. 

3. Załącznik nr 3  - Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej. 

4. Załącznik nr 4 - Listy składników Wydzielanego Majątku, do których odsyła pkt 4 Planu: 
Załącznik nr 4.1. – Lista środków trwałych na dzień 30 listopada 2021 r. 

Załącznik nr 4.2. – Lista umów przypisanych do ZCP. 

Załącznik nr 4.3. – Lista pracowników przyporządkowanych do Oddziału na dzień 30 listopada 
2021 r. 

5. Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości Wydzielanego Majątku na dzień 30 listopada 2021 r. 

6. Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku BRW na dzień 30 listopada 2021 r. 

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o stanie księgowym BRW na dzień 30 listopada 2021 r . 

8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2021 
r . 
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