
Plan podziału przez wydzielenie 

 

sporządzony w dniu 30 września 2016 r., zmieniony w dniu 8 grudnia 2016 r.  

 

przez RITA Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: 25-

315 Kielce ulica Domaszowska 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000054367, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 657-100-09-30, zwaną dalej „Spółką Dzieloną”, 

reprezentowaną przez: Rafała Jaskulskiego – Prezesa Zarządu i Agnieszkę Pastuszka -V-ce 

Prezesa 

 

§ 1  

Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale 

W połączeniu będą uczestniczyć: 

1) Spółka Dzielona: 

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b) firma: RITA Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

c) siedziba: Kielce, 

2) Spółka Nowo Zawiązana: 

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b) firma: RITA MB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

c) siedziba: Kielce. 

 

§ 2  

Sposób podziału 

Podział Spółki Dzielonej nastąpi w drodze przejęcia części jej majątku przez Spółkę Nowo 

Zawiązaną, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda wspólnikom Spółki 

Dzielonej. 

§ 3 

Stosunek przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej 

Na każdy udział przysługujący w Spółce Dzielonej wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w Spółce 

Nowo Zawiązanej jeden udział o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych).  

§ 4 

Zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej 



Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, o których mowa w § 2 i 3, zostaną wydane – według 

stosunku przydziału określonego w § 3 – osobom będącym wspólnikami Spółki Dzielonej w 

dniu wydzielenia, tj. w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru. 

§ 5 

Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie Spółki Nowo 

Zawiązanej 

Udziały, o których mowa w § 2 i 3, uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie Spółki Nowo 

Zawiązanej od dnia wpisu tej Spółki do rejestru. 

§ 6 

Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom szczególnie uprawnionym w 

Spółce Dzielonej 

Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiązanej prawa 

wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów. 

§ 7 

Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób 

uczestniczących w podziale, jeśli takie zostały przyznane 

Członkom organów Spółki Dzielonej, a także innym osobom uczestniczącym w podziale nie 

zostają przyznane szczególne korzyści. 

§ 8 

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg 

Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 

1. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) 

Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która może służyć 

prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży samochodów marki Mercedes, 

napraw pojazdów mechanicznych, sprzedaży części zamiennych, pośrednictwa 

ubezpieczeniowego i wypożyczalni samochodów:  

1) prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako wynajmującego wynikające z umowy najmu z 

dnia 01 lipca 2016 r., zawartej do 31 lipca 2026 r., z Pelor Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Kielcach, nr KRS 0000581929 jako najemcą, dotyczącej nieruchomości położonej w 

Kielcach przy Al. Solidarności nr 14,  

2) prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako Autoryzowanego Dealera Mercedes-Benz w 

zakresie samochodów osobowych i dostawczych, wynikające z umów dotyczących 

samochodów osobowych i dostawczych, zawartych w dniu 11.09.2009 roku w 

Warszawie pomiędzy Mercedes-Benz Polska sp. z o.o a Rita Motors sp. z o.o , 

3) prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako odbiorcy wynikające z umowy z dnia 



15.07.2016 na dostawy oleju silnikowego Castrol, zawartej z Amtra Spółka z o.o., 

4) rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie i narzędzia serwisu samochodowego 

Mercedes-Benz, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, z uwzględnieniem możliwych zmian 

do dnia podziału, 

5) sieć komputerowa i komputery znajdujące się w Spółce Dzielonej w oddziale w 

Kielcach RITA MB, przy al. Solidarności 14, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z 

uwzględnieniem możliwych zmian do dnia podziału, 

6) meble biurowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem możliwych zmian do 

dnia podziału, 

7) części zamienne w magazynie położonym w Kielcach przy Al. Solidarności 14, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 (wykaz stanu magazynowego), z uwzględnieniem 

możliwych zmian do dnia podziału, 

8) zewnętrzne oznakowanie budynku przy Al. Solidarności 14, dedykowane Mercedes-

Benz, 

9) prawa i obowiązki wynikające z przyjętych zamówień na sprzedaż samochodów marki 
Mercedes złożonych przez następujących klientów: Jacek Nosek (Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska), Grzegorz Saniawa (Firma Konsultingowa Grzegorz 
Saniawa), Marek Maciejski (Samochodowy Transport Drogowy Marek Maciejski), 
Izoterm Mariusz Walek Sp.j., Joanna Kowalska (Joanna Kowalska Promoefekt), Maciej 
Ziarek (Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Maciej Ziarek), Alicja 
Lisowska (PPH „FORTECH” Alicja Lisowska), Joanna Streb (Joanna Streb Praktyka 
Lekarska), 

10) prawa i obowiązki wynikające z umów o współpracy, zawartych z następującymi 
osobami: Marcin Tomasz Bieniek (KART-KOM Bieniek Marcin Tomasz), Michał 
Szczepaniak (F.H.U. AUTO SPEC Szczepaniak Michał), Marcin Wrzoskiewicz, Krzysztof 
Dziedzic (Dziedzic Krzysztof Mechanika Pojazdowa), Przemysław Miter (PRZEMO Miter 
Przemysław), Adam Zacharski (PROGRES Zacharski Adam), Katarzyna Brzezińska (KA-
BRA Usługi Biurowe Brzezińska Katarzyna), Mariola Sęk – Pańtak (FUKS Mariola Sęk – 
Pańtak), Adrian Galiński (P.H.U. GLOBNET Galiński Adrian), Kamil Treliński (Mechanika 
Pojazdowa Treliński Kamil), Andrzej Maciejec (AN CAR Maciejec Andrzej), Marcin 
Karczewski (Doradztwo Usługi Mechaniczne Karczewski Marcin), Marek Jędrzejczyk 
(FU MAR-MOT Marek Jędrzejczyk), Daniel Gola (Gola Daniel Remik-Auto), Mateusz 
Gwóźdź (MAT-COMPANY Mateusz Gwóźdź), Krzysztof Wilkosz (KW MOT Krzysztof 
Wilkosz),   

11) środki zgromadzone na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Kielcach, nr 
49 8493 0004 0000 0062 8985 0002, 

12) księgi handlowe i dokumenty związane z działalnością zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Rita Motors Sp. z o.o oddział w Kielcach RITA MB, Al. Solidarności 

14. 

2. Spółce Nowo Zawiązanej nie przypadają jakiekolwiek zezwolenia, koncesje albo ulgi. 

3. Pozostałe składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki 



Dzielonej pozostają w tej spółce.  

§ 9 

Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej oraz 

zasady podziału 

Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują udziały w Spółce Nowo Zawiązanej na tych 

samych zasadach, tj. za jeden udział przysługujący w Spółce Dzielonej wspólnik Spółki 

Dzielonej otrzyma w Spółce Nowo Zawiązanej jeden udział o wartości nominalnej 100 zł 

(słownie: sto złotych).  

§ 10 

Forma czynności prawnej 

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Egzemplarze 

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

Załączniki do planu: 

1) projekty uchwał o podziale spółek, 

2) projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej, 

3) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 15.09.2016 r., 

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzone 
dla celów podziału na dzień 15.09.2016 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim 
samym układzie jak ostatni bilans roczny. 

5) załączniki 1,2,3  

 


