
 

 

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia  

 

 

PROJEKT UCHWAŁY  

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  

O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ 

 

**** 

Uchwała 

Zgromadzenia Wspólników Blue Office sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie połączenia Blue City sp. z o.o. ze spółką Blue Office sp. z o.o. 

 

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)., po zapoznaniu się z 

dokumentami określonymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

podejmuje uchwałę o następującej treści: 

§ 1 

1. Spółka Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126317 

(„Spółka Przejmująca”) łączy się, jako Spółka Przejmująca, ze spółką Blue Office sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268139 („Spółka 

Przejmowana”), jako Spółką Przejmowaną.  

 

2. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku 

Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), z zastrzeżeniem, 

że zgodnie z art. 515 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Przejmującej.  

 

§ 2. 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i bezpłatnie udostępniony do publicznej 

wiadomości przez Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej (bluecity.pl) oraz przez 

Spółkę Przejmowaną na jej stronie internetowej (blueoffice.pl) w sposób nieprzerwany od 

dnia [•] września 2021 r.  



 

 

 

§ 3. 

Zarząd Spółki Przejmowanej zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia 

wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań 

koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały. 

 

§ 4. 

W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, wskazane w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, 

ani żadne szczególne korzyści, wskazane w art. 499 § 1 pkt 6) KSH. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji połączenia w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
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