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PLAN PoŁĄczENIA
KLIMoR Spółki z ogranaczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z

,'CLIMA-PRoDUKT'spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W Pszczółkach
BARBOR Spółką z ogranacaoną odpowiedzialnością z siedzibą w skowarczu

QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzlalnością z siedzibą w Warszawie

uzgodnĺony w Gdańsku w dniu 21 listopada 2018 roku

Ninĺejszy plan połączenia został przygotowany, uzgodniony, przyjęty oraz podpĺsany na podstawie aft.
49B oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz'U'Ż}I7'1577)
(zwany dalej ,,k.s.h.'') (zwany dalej ,,Planem Połączenia'').

I. ozNAczENIE ŁĄczAcYcH sIĘ sPoŁEK

1. oznaczenie Spółki Przejmującej:

KLIMoR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława
Krzywoustego 5, B1-035 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł, reprezentowana przez
Marka Kupca - Prezesa Zarządu KLIMOR Sp. z o.o.

zwana dalej,,KLIMOR'' lub,,Spółką Przejmującą''

2. oznaczenie Spółek Przejmowanych:

a) ,,CLIMA-PRoDUKT' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczőłkach,
adres: ul. Żuławska 6, B3-o32 Pszczőłki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydzĺał Gospodarczy
Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 586209375Ż, REGON: 192794956, kapitał
zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, reprezentowana przez
Piotra śwĺerczka - Członka 7arządu,,cLIMA-PRoDUKT" Sp. z o.o.

zwana dalej,,CLIMA PRODUKT'' lub,,Spółką Przejmowaną 1''

b) BARBOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres: ul.
KlimaĘczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP:6040088458, REGON: ŻŻ0506470, kapitał
zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, reprezentowana przez
Piotra Winiarza _ Członka7arządu BARBoR Sp. z o.o.

zwana dalej,,BARBOR'' lub,,Spółką Pľzejmowaną 2"

c) QUATROVENT II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:
adres: ul. ostrobramska 101A, 04-047 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy W Warszawĺe, XiII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRs 0000754239, NIP:
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Plan Połączenia KLIM)R Sp' z o.o. z siedzĺbą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'5p, z o'o' z sĺedzibą w Pszczĺiłkach, BARB)R 5p' z
o'o' z siedzĺbą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II Sp' z o'o. z siedzibą w Warczawĺe

5862188263, REGoN: 2Ż0383077, kapitał zakładowy W Wysokości 30.000,00 zł, reprezentowana
przez
Piotra świerczka _ Prezesa Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.i
Piotra Winia rza - Członka Zarządu QUATROVENT II Sp. z o'o.

zwana dalej,,QUATRoVENT" lub,,Spółką Przejmowaną 3'';

-zwa ne da lej łączn ie,,Spółka m i Przej mowa nym i'';

-Spółka Przejmująca oraz Spółkĺ Przejmowane zwane dalej łącznie,,Spółkami'''

II. sPosóB PoŁAczENIA I JEGo PoDSTAWY PRAWNE

1. Tryb połączenia.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia przez KLIMOR spółek: CLIMA PRoDUlfi, BARBoR oraz
QUATROVENT w trybie określonym w art. 492 5 1 pkt 1) k.s.h., Ę' poprzez przeniesienie całego majątku
Spółek Przejmowanych na KLIMOR w zamian za nowe udziaý w Spółce Przejmującej, które KLIMoR
przYzna jedynemu wspólnikowĺ Spółek Przejmowanych na zasadach opisanych w pkt III niniejszego
Planu Połączenĺa.

Podstawę połączenia stanowĺć będą:
1) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KLIMoR;
2) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CLIMA PRODUfi;
3) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnĺków BARBOR;
4) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnĺków QUATROVENT;

-zawierające zgodę na przyjęcĺe Planu Połączenĺa oraz zmiany do umowy spółki KLIMOR. Uchwała Spółki
Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego KLIMoR przez
ustanowienie nowych udziałów, które powstaną W wyniku połączenia (pCIekty uchwał stanowią
Załączniki L-4 do Planu Połączenia).

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy KLIMoR zostanie podwyższony o kwotę 130.000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści ýsięcy złoých 00/100) w drodze ustanowienia 2.600 (słownie: dwa ýsiące
sześćset) udziałów o waftoścĺ nominalnej 50,00 zł (słownĺe: pięćdziesiąt złoĘch oo/1oo) kaŻdy iłącznej
wartości nominalnej 130.00o,oo zł (słownie: sto trzydzieścĺ Ęsięcy złotych oo/1oo).

Połączenĺe Spółek nastąpi z dnĺem wpisania połączenia (podwyższenĺa kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej) do rejestru właścĺwego według siedziby KLIMOR. Wpis ten - zgodnĺe z treścią aft. 493 $
2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

III.

Łączące się spółkĺ są podmĺotami z tej samej grupy kapitałowej ĺ są w całości kontrolowa ne przez spółkę
pod firmą: KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. ostrobramska 101A, 04-04I Warszawa, wpĺsana do rejestru przedsiębĺorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oooo7o7159, NIP: 9562163781,
REGON : 34011B3B5, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł (zwaną dalej ,,KLIMA_THERM1
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PlanPołączeniaKLIM)RSp'zo.o'zsĺedzĺbąwGdynĺ z,,CLIMA-PR)DUKT'5p'zo,o.zsiedzibąwPszczőłkach,BARB)R5p.z
o.o' z siedzĺbą w Skowarczu oraz QUATR?VENT II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KLIMA-THERM jest właścicielem Wszystkich udziałów w Spółkach uczestniczących W połączeniu, tj. jest
jedynym Wspólnĺkiem zarówno Spółkĺ Przejmowanej jak i Spółek Przejmowanych.

Ze względu na fakt, iż wszystkie łączące się Spółkiznajdują się pod Wspólną i wyłączną kontrolą KLIMA-
THERM, która posiada Wszystkie udziaý w Spółkach uczestniczących w połączeniu, stosunek wymiany
udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawĺe

nominalnej wańości kapitałów podstawowych Spółek uczestniczących w połączenĺu.

Waftość kapitałów zakładowych Spółek biorących udział w połączenĺu, ilość udziałóW oraz waftość
jednego udziału w ých kapitałach zakładowych przedstawia się następująco:

NAZWA sPoŁKI KLIMOR CLIMA PRODUKT BARBOR QUATROVENT

WARTosČ
KAPITAŁU

zAKŁADoWEGo 2'000.000'00 zł 50.000'00 zł 50.000,00 zł 30.000,00 zł

ILosc uDzIAŁoW
W KAPITALE

zAKŁADoWYM 40.000 100 100 600

WARTOSC 1

UDzIAŁu W
KAPITALE

zAKŁADoWYM
50'00 zł 500,00 zł 500,00 zł 50,00 zł

Mając powyższe na względzie, parytet wymiany, a więc ilość udziałów Spółki Przejmującej na jeden
udział każdej ze Spółek Przejmowanych jest następujący:

Parytet wymiany udziałów CLIMA PRODUKT na udzĺały w Spółce Przejmującej wynosi:

1:10

Parytet wymiany udziałów BARBOR na udziaĘ w Spółce Przejmującej wynosĺ:

1:10

Parytet wymiany udzĺałów QUATROVENT na udziały w Spółce Przejmującej wynosi:

1:1

W konsekwencji przyjętego parytetu wymiany udziałów, jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych,
tj. KLIMA-THERM przypadną:

Spółka Przejmowana 1- CLIMA PRoDUlff

Wspólnik Spółki
Przejmowanej 1

Ilość udziałów przypadająca

wspólnikowi Spółki
Przejmowanej 1 w

podwyższonym kapitale
zakładowym KLIMOR

Watość nominalna
udziału KLIMoR

Łączna wartość
udziałów w KLIMoR

KLIMA-THERM 1.000 50,00 zł 50.000,00 zł
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P/an Połączenia KLIM)R 5p. z o'o' z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" sp. z o.o. z siedzibą w Pszczőłkach, BARB)R Sp' z
o'o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o'o. z siedzibą w Warszawĺe

Spółka Przejmowana 2 - BARBOR

Wspólnik Spółkĺ
Przejmowanej 2

Ilość udziałów przypadająca

Wspólnikowi Spółki
Przejmowanej 2 w

podwyższonym kapitale
zakładowym KLIMOR

Wartość udziału
KLIMOR

Łączna waľtość
udzĺałów w KLIMoR

KLIMA-THERM 1,000 50,00 zł 50.000'00 zł

Spółka Przejmowana 3 _ QUATROVENT

Wspólnik Spółki
Przejmowanej 3

Ilość udziałów przypadająca

wspólnikowi Spółkĺ
Przejmowanej 3 w

podwyższonym kapitale
zakładowym KLIMoR

Waftość udziału
KLIMOR

Łączna wartość
udziałów w KLIMOR

KLiMA-THERM 600 50,00 zł 30.000'00 zł

Udzlały przypadające Kllma-Therm jako jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych
w Spółce Przejmującej

Spółka
Przejmowana 1

Spółka
Przejmowana 2

Spółka
Przejmowana 3

Łączna ĺlość udziałów Łączna wartość
nomĺnalna udziałów

1.000 1.000 600 2.600 130.000'00 zł

4) Wysokość dopłat

Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaý w gotówce, o których mowa w art'
492 $ 2 k.s,h.

ry. ozrrŃ' oo rcľóReeo uozrłtv z potłczrľrł upRłwľrruĄ oo uozrłtu w
zYsKU SPóŁKI PRZEJMuJĄCEJ

UdziaĘ z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku KLIMOR na następujących warunkach:

a) w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpiw okresĺe od początku roku obrotowego do dnia
powzięcia przez zgromadzenĺe wspólników KLIMOR uchwały w sprawie podziału zysku
włącznĺe, udziały z połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnĺa roku obrotowego/
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia;

b) w przypadku, 9dY dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie wspólników
KLIMOR uchwały w sprawie podziału zysku - udziały z połączenia uczestniczą w zysku
począWszy od pierwszego dnia roku obrotowego' W którym nastąpĺ dzĺeń połączenia.



Plan Połączenĺa KuMoR sp. z o.o' z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'Sp' z o.o. Z siedzibą w Pszczőłkach, BARB)R Sp' z
o.o. z sĺedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II 5p. z o'o, z sĺedzĺbą w Warszawie

PRAWA PRZYZNANE PRzEz sPoŁKE PRZEJMUJACA WsPoLNIKoM oRAz
osoBoM szczEGóLNIE UPRAWNIoNYM W sPóŁKAcH PRZEJMoWANYCH

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznanĺa szczególnych uprawnień, o których mowa
W art. 499 $ 1 pkt 5) k.s.h., wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie istnieją
osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art' 511 $ 1 k.s.h.

vI. szczEGoLNE KoRzYścr oLA czŁoNKóW oRGANóW ŁAczĄcYcH sIĘ SPóŁEK'
A TAKżE INNYCH osóB UczEsTNIczAcYcH W PoŁĄczENIU' JEżELI TAKIE
zosTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem nĺe zostanąprzYznane żadne szczególne korzyścidla członków organów Spółki
Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.

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

vII. SKUTKI PoŁĄczENIA

W wyniku połączenĺu zgodnie z art' 494 k.s.h.:

a) Spółka Przejmująca wstąpi z dnĺem połączenia we wszystkie prawa i obowiązkĺ Spółek
Przejmowanych;

b) na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz
ulgĺ, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba, że ustawa lub decyzja o
przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenĺa stanowi inaczej.

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwĺdacyjnego, z dniem
wykreślenia z rejestru zgodnie zart.493 5 1 k.s.h.

VIII. INNE ASPEKTY PoŁAczENIA

Plan Połączenia nie zostanĺe ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z
załącznikami zostanie udostępniony do wĺadomoścĺ publĺcznej zgodnĺe z arl' 500 s 21 k.s.h., tj. na

stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie:
. dla KLIMOR - www.klimor.pl,
. dla CLIMA PRODUKT - www.climaprodukt.com,
. dla BARBOR - www.baľbor.com,
. dla QUATROVENT - www.4vent.pl.

Połączenĺe nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu ochrony
Konkurencji i Konsumentőw, gdyż łączące się Spółki się należą do tej samej grupy kapitałowej.

Żadna ze Spółek Przejmowanych nĺe posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o

kształtowaniu ustroju rolnego z dnĺa 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.201B.1405)'

Na mocy ań. 5031 $ 1 k.s.h., jednyny wspólnik każdej złączących się Spółek, tj. KLiMA-THERM wyraził
zgodę na odstąpienie od:

V
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P/an Połączenia KLIM)R 5p. z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" 5p' z o'o. z siedzibą w Pszczółkach, BARB)R 5p' z
o'o. z siedzibą w Skowarczu oľaz QUATR)VENT II Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie

1) sporządzania sprawozdania określonego W aľt. 501 $ 1 k.s.h.,
2) udzielania ĺnformacji, o których mowa W aft. 501 $ 2 k.s.h.

Plan Połączenia zostanie poddany na podstawie art. 502 k.s.h. badaniu przez biegłego w zakresĺe
poprawności i rzetelności.

Ix. zAŁAczNIKI Do PLANu PoŁAczENIA

Na podstawie art. 499 5 2 k's'h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników KLIMOR Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnoścĺą z siedzibą w Gdyni;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników,'CLIMA-PRODUKT" Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach;

Załącznik nr 3 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BARBOR Spółki z ograniczoną
odpowĺedzĺalnością z siedzibą w Skowarczu;

Załącznik nr 4 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników QUATRoVENT II Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzĺbą w Warszawie;

Załącznik nr 5 - projekt zmian umowy spółki KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoścĺą z
siedzibą w Gdynĺ;

Załącznik nľ 6 - ustalenĺe waftości majątku spółkĺ ,,CLIMA-PRODUKT' Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach na dzĺeń I października 2018 roku;

Załącznik nr 7 - ustalenie waftoścĺ majątku spółki BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzĺalnością z
siedzibą w Skowarczu na dzień 7 października 2018 roku;

Załącznik nľ 8 - ustalanie waftoścĺ majątku spółki QUATROVENT II Spółki z ograniczoną
odpowiedzĺalnością z siedzibą w Warszawie na dzień I października 2018 roku;

Załącznik nr 9 - oświadczenie spółki KLIMOR Spółkĺ z ogranĺczoną odpowĺedzĺalnością z sĺedzibą w
Gdyni o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku;

Załącznik nr 10 - oświadczenie spółkĺ ,,CLIMA-PRODUKT" Spółkĺ z ogranĺczoną odpowiedzĺalnością z
siedzibą w Pszczółkach o stanie księgowym spółki na dzĺeń 1 października 2018 roku;

Załącznik nr 11 - ośwĺadczenĺe spółki BARBoR Spółki z ograniczoną odpowĺedzialnością z siedzibą w
Skowarczu o stanĺe kśięgowym spółkĺ na dzĺeń 1 października 2018 roku;

Załącznik nr L2 - oświadczenie spółki QUATROVENT II Spółkĺ z ogranĺczoną odpowĺedzialnością z
siedzibą w Warszawĺe o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku.

x. UZGoDNIENIE PLANU PoŁAczENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 21 listopada 2018 roku w Gdańsku, co zostało
stwierdzone podpisami :



Plan Połączenia KLIMOR 5p. z o.o. z sĺedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'5p. z o.o, z siedzibą w Pszczółkach, BARB)R Sp' z
o.o' z siedzibą w 9kowarczu oraz QUATR)VENT II 5p' z o.o' z siedzibą w Warszawĺe

Za KLIMOR:

Marek Kupiec - Prezes 7arządu
KLIMOR Sp. z o,o,

/ĺá* 1

Za BARBOR:

Piotr Wĺniarz - Członek Zarządu
BARBOR Sp. z o.o,

lJ'u ?ł
Za QUATROVENT:

Piotr Swĺerczek - Prezes Zarządu

QUATROVENT II Sp. z o.o.
Pĺotr Wĺniarz - Prezes Zarządu

QUATROVENT II Sp. z o.o.

ĺ)rt" 'J-'on,Á t,U*u ?'Ń

Za CLIMA PRODUKT:

Piotr Swĺerczek - CzłonekZarządu
,,CLIMA-PRODUKT" Sp. z o.o.

''?,oŕ -1*r"oÁ
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Plan Połączenia KLIMOR Sp. z o'o' z sĺedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DIJKT" Sp' z o,o, z siedzĺbą w Pszczőłkach, BARB)R sp' z
o.o' z siedzibą W skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o'o. z sĺedzĺbą w Warszawie

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [-l Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dnia [-l
w sprawie połączenia KLIMoR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z,,CLIMA_

PRODUKT" spółką z ogľaniczoną odpowiedzia!nością, BARBOR spółką z ogľaniczoną
odpowiedzialnością oraz QUATRoVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

NadzwyczajneZgromadzenie Wspólników KLIMOR Spółki z ogranĺczoną odpowiedzĺalnością z siedzĺbą
w Gdyni (zwanej dalej ,,KLIMOR'' lub,,Spółką'' lub ,,Spółką Przejmującą"), działając na podstawie

art. 492 $ 1 pkt L) oraz aft. 506 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ,,k.s.h.'') uchwaĺa, co
następuje:

s 1. PoŁĄczENIE

1' KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścĺą z sĺedzibą w Gdyni łączy się _ jako spółka
przejmująca - z:

a) ,,CLIMA-PRODUKT' Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W

Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, B3-o32 Pszczőłki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS oooo135132,
NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokoścĺ 50.000,00 zł
(zwaną dalej,,CLIMA PRoDUKT" lub,,Spółką Pľzejmowaną 1");

b) BARBoR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres:
ul. KlĺmaĘczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębĺorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRs 0000291847, NIP:

6040088458, REGON: 2Ż05064L0, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwaną
da lej,,BARBO R'' l u b,,Spółką Przej mowa ną 2"), or az;

c) QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. ostrobramska 101A, 04-04L Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m'st' Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapĺtał zakładowy w wysokości
30'000,00 zł (zwaną dalej ,,QUATROVENT" lub,,Spółką Przejmowaną 3");

dalej zwane łącznie,,Spółkami Przejmowanymi''.

Ż' Połączenie, o którym mowa W$ 1ust' 1powyżej, zostanĺe przeprowadzoneWtrybieaft.49Ż5I
pkt 1) k.s.h. , tj' poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KLIMOR w zamian
za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR wyda jedynemu wspólnikowĺ Spółek Przejmowanych -

na zasadach określonych w planie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoścĺą z
sĺedzibą w Gdyni z ,,CLIMA-PRoDUKT" Spółką z ograniczoną odpowĺedzialnością z siedzibą w
Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzibą w Skowarczu oraz



PlanPoĺączeniaKLIM)R5p.zo,o,zsĺedzibąwGdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'5p'zo.o.zsĺedzibąwPszczciłkach,BARB)RSp.z
o'o' z siedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p' z o'o. z sĺedzibą w Warszawie

QUATROVENT II Spółką z ogranĺczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym W

dniu 21 lĺstopada 2018 roku (zwanym dalej ,,Planem Połączenia"). Kopia Planu Połączenia

stanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ.

3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

a) Plan Połączenia;

b) zmĺany umowy spółki KLIMOR związane z połączeniem wskazane w $ 3 niniejszej uchwały.

s 2. ZMIANA KAPITAŁU zAKŁADoWEGo

1. W celu przeprowadzenia połączenia KLIMOR ze Spółkamĺ Przejmowanymi, kapitał zakładowy

KLIMOR zostaje podwyższony z kwoĘ 2.000.000'00 zł (słownĺe: dwa miliony złotych 00/100) do

kwoĘ 2.130.000,00 zł (słownie: dwa milĺony sto trzydzieścĺ Ęsięcy złotych 00/100) tj. o kwotę

130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści ýsięcy złotych 00/100) w drodze ustanowĺenia 2.600
(słownĺe: dwa ýsiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i łącznej waftoścĺ nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto
trzydzieści Ęsięcy złoých 00/100).

Ż' UdziaĘ, o których mowa w $ 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia KLIMOR ze

Spółkami Przejmowanymi jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. KLIMA-THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzĺbą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska
101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON:

34011B3B5, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł (zwanej dalej ,,KLIMA-THERM1 -
na zasadzie art' 494 5 4 k.s.h i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. Wobec powyższego, KLIMA-

THERM jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych obejmĺe udziaĘ w podwyższonym kapitale

zakładowym KLIMOR.

3. KLIMA-THERM jako jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych zostanie przyznane 2.600
(słownie: dwa Ęsĺące sześćset) udziałów w podwyższonym kapĺtale zakładowym KLIMOR z ýtułu
waftości majątków Spółek Przejmowanych, tj.:

a) w wyniku połączenia z ,,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą .w Pszczółkach - 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wańości nominalnej
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waftości nominalnej
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt ýsięcy złoĘch 00/100);

b) w wyniku połączenĺa z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z sĺedzibą w
Skowarczu - 1'000 (słownie: jeden ýsiąc) udzĺałów o wańości nominalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy ĺ o łącznej wańości nominalnej 50.000,00 zł
(słownie: pięćdzĺesĺąt tysięcy złoĘch 00/100);

c) w wyniku połączenia z QUATRoVENT II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) udziałów o wańości nominalnej 50,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownĺe:

trzydzĺeści tysięcy złoých 00/ 100)'

4. Ustanowione nowe udziały, o których mowa W $2 ust. 1 powyżej, uprawniać będą do udziału w
zysku KLIMOR na następujących warunkach:

N
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Plan Polączenĺa KLIM)R 5p, z o'o' z sledzibą w Gdynĺ z,,CLIMA-PR)DUKT'Sp, z o'o' z siedzibą w Pszczĺiłkach, BARB)R 5p. z
o.o' z sĺedzĺbą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p, z o,o. z siedzibą w Warszawie

a) W przypadku, gdy dzĺeń wpisania połączenia do rejestru WłaścĺWego Według siedziby
Spółkĺ Przejmującej (zwanego dalej ,,Dniem Połącznia") nastąpi W okresie od początku

roku obrotowego do dnia powzięcia uchwały Zgromadzenie Wspólników KLIMOR w
sprawie podziału zysku włącznie, udziały te uczestniczą w zysku od pieruszego dnia roku

obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień

Połączenia;

b) w przypadku, gdy Dzień Połączenie nastąpi po powzięcĺu przezZgromadzenĺe Wspólników
KLIMoR uchwały w sprawie podzĺału zysku - udziały te uczestniczą w zysku począWszy

od pierwszego dnia roku obrotowego' W którym nastąpi Dzień Połączenia.

s 3. ZMIANY UMoWY SPóŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem KLIMOR ze
Spółkami Przejmowanymi postanawia wprowadzĺć następujące zmiany do umowy Spółki:

1) $ 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

,,Kapĺtał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści Ęsięcy złoĘch
00/100) ĺ dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa ýsiące sześćset) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdzĺesiąt złoĘch 00/100) każdy udział"'

2) dodaje się $ 6 ust. 4 do umowy Spółkĺ, nadając mu następujące brzmienĺe:

,,W procesie połączenĺa Spółki z,,CLIMA-PRoDUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnoścĺą z sĺedzibą
w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczl oraz
QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzĺbą w Warszawĺe, KLIMA_THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A,
04-047 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st' Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 956216378I, REGON: 34011B3B5, kapitał zakładowy
w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

a) w wyniku połączenĺa z ,,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzĺaĺnością z
siedzibą w Pszczółkach _ 1.000 (słownie; jeden ýsiąc) nowych udziałów o Waftości
nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdzĺesiąt złoĘch 00/100) każdy i o łącznej wańości
nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdzĺesiąt Ęsĺęcy złotych 00/100);

b) w wynĺku połączenĺa z BARBOR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu _ 1.000 (słownie: jeden ýsiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00
zł (słownie: pĺęćdziesiąt złoĘch 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł
(słownie: pięćdzĺesiąt tysięcy złoých 00/100);

c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o waftości nomĺnalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdziesĺąt złoých 00/100) każdy i o łącznej wańości nominalnej 30.000,00 zł
(słownie: tľzydzĺeścĺ tysięcy złoých 00/100);

której łącznie w wyniku połączenĺa wydano 2.600 (słownie: dwa Ęsiące sześćset) nowych udziałów o
wartoścĺ nominalnej 50,00 zł (słownie: pĺęćdzĺesiąt złoĘch 00/100) kazdy ĺo łącznej wartości nominalnej
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złoĘch 00/100)."

s 4. uPowAzNrENrA

Upoważnia siąZarząd KLIMoR do dokonanĺa wszystkich niezbędnych czynnościfaktycznych i prawnych

związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KLIMOR ze Spółkami Przejmowanymi.

o
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Plan Połączenia KLIM)R 5p. z o.o. z sĺedzĺbą w Gdynĺ z,,CLIMA-PR)DUKT" 5p' z o,o. z siedzibą w Pszczőĺkach, BARB)R 5p. z
o'o. z siedzibą W skowareu oraz QUATR?VENT II 5p' z o.o. z siedzibą w Warszawie

s 5. POSTANOWTENTA KONCOWE

Uchwała Wchodzi W życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd

rejestrowy.

t)
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Plan Polączenia KLIM)R 5p' z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)ĐUKT" Sp' z o.o. z sĺedzĺbą w Pszczółkach, BARB)R Sp, z
o.o. z sĺedzibą w 5kowarczu oraz QUATR)VENT II 5p, z o'o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [-] Nadzwyczajnego zgľomadzenia Wspólników

,,cLIMA-PRoDUKT'Spółkl z ogľaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach z
dnia [_]

w spľawie połączenia KLIMOR Spółki z ogľaniczoną odpowiedzialnością z,,CLIMA_
PRODUKT'Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, BARBOR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnośclą oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

NadzwyczajneZgromadzenie Wspólników ,,CLIMA-PRoDUKT" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Pszczółkach, na podstawie art. 492 5 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych
(dalej: ,,k.s.h.") uchwala, co następuje:

s 1. PoŁĄczENIE

1. ,,CLIMA-PRODUKT'Spółka z ogľaniczoną odpowiedzialnością z siedzĺbą w Pszczółkach
(zwana dalej ,,CLIMA PRODUKT'' lub ,,Spółka Przejmowana 1") łączy się jako jedna ze spółek
przejmowanych z KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z sĺedzĺbą w Gdynĺ,
adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, B1-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII

Wydzĺał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP:

5860006424' REGON: 190065160 (zwaną dalej ,,KLIMOR'' lub ,,Spółka Przejmująca"), jako

spółką przejmującą, oraz BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzlalnością z siedzibą w
Skowarczu, adres: ul. KlimaĘczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458,
REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokoścĺ 50.000,00 zł (zwaną dalej ,,BARBoR'' lub

,,Spółką Pľzejmowan42"), jaką drugą spółką przejmowanąI oraz QUATRoVENT II Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A, 04-
041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsĺębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejoľĺowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 2Ż0383077, kapitał

zakładowy w wysokoścĺ 30.000,00 zł (zwaną dalej ,,QUATROVENT" lub ,,Spółką Przejmowaną
3''), jako trzecią spółką przejmowaną.

2. Połączenie, októrym mowaw$ 1ust' 1powyżej,zostanieprzeprowadzoneWtrybieaft.492sI
pkt 1) k's.h.,tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej

Żoraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMOR w zamian za ustanowĺone nowe udziały, które KLIMOR
wyda jedynemu wspólnĺkowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planĺe połączenia

KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENI uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018
roku (zwanym dalej .,Planem Połączenia"), Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.
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Plan Połączenĺa KLIM)R Sp' z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" sp' z o'o' z siedzibą w Pszczólkach, BARB)R 5p. z
o'o' z sĺedzibą w Skowarczu oraz QUATR?VENT II Sp. z o'o' z siedzibą w Warszawĺe

s 2. zGoDA NA PLAN PoŁĄczENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CLIMA PRODUKT Wyraża

zgodę na Plan Połączenia.

s 3. zGoDA NA PRoPoNoWANE ZMIANY UMoWY SPóŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajnezgromadzenie Wspólników Spółkĺ wYraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki
KLIMOR jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1) $ 6 ust. 1 umowy Spółkĺ otrzymuje brzmienie:

,,Kapitał zakładowy Spółki Wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści ýsięcy złotych
00/100) i dzĺeli się na 42'600 (słownie: czterdzĺeści dwa Ęsiące sześćset) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy udział"'

Ż) dodaje się $ 6 ust. 4 do umowy Spółkĺ, nadając mu następujące brzmienie:

,,W procesie połączenia Spółki z,,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzibą w Skowarczu oraz

QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KLIMA-THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A,

04-04L Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m'st' Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163787, REGoN: 34011B3B5, kapitał zakładowy
w wysokości 20'000.000,00 zł wydano:

a) w wyniku połączenia z ,,CLIMA-PRoDUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Pszczółkach - 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości
nominalnej 50,00 zł (słownĺe: pięćdzĺesĺąt złoých 00/100) kaŻdy i o łącznej wartości
nominalnej 50,000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoých 00/100);

b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu - 1.000 (słownie: jeden ýsĺąc) nowych udziałów o waftości nominalnej 50,00
zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) kazdy i o łącznej wańości nominalnej 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt ýsięcy złoých 00/100);

c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł
(słownĺe: trzydzieści tysięcy złoých 00/100);

której łącznĺe w wyniku połączenia wydano 2'600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o

wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) kazdy i o łącznej wartoścĺ nominalnej
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złoých 00/100)."

s 4. PoSTANoWIENIA KoŃcoWE

Uchwała wchodzi w życĺe z chwilą podjęcĺa, ze skutkiem od dnia jej Ęestracji przez właścĺwy sąd
rejestrowy,
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Plan Połączenĺa KLIM)R Sp' z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" sp. z o,o' z siedzibą w PszczőlkacĘ BARB)R 5p' z
o.o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Sp. z o,o, z siedzibą w Warszawĺe

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [-] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BARBOR Spółki z ogľaniczoną odpowledzialnością z siedzibą w Skowarczuz dnia [-]
w sprawie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z,,CLIMA_

PRODUKT" spółką z ograniczoną odpowiedzia!nością, BARBOR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz QUATRoVENT II Spółką z ogranlczoną odpowiedzialnością

NadzwyczajneZgromadzenie Wspólnĺków BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzĺbą
w Skowarczu, na podstawie art.49Ż $ 1 pkt L) oraz aft. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: ,,k.s.h.")
uchwala, co następuje:

s 1. PoŁĄczENIE

1. BARoBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sĺedzibą w Skowarczu (zwana dalej

,,BARBoR' lub ,,Spółką Przejmowaną 2") łączy się jako jedna ze spółek przejmowanych z
KLIMoR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdynĺ, adres: ul. Bolesława
Krzywoustego 5, B1-035 Gdynĺa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424,
REGON: 190065160 (zwaną dalej ,,KLIMOR' lub ,,Spółką Przejmującą''), jako spółką
przejmującą orazz ,,CLIMA-PRODUKT'' Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z sĺedzibą
w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, B3-o32 Pszczółki, wpisaną do Ęestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752,
REGON:79Ż794956, kapitałzakładowywwysokości50'000,00zł(zwanądalej,,CLIMAPRoDKuT"
lub,,Spółką PrzejmowatrĘ 1"), jaką drugą spółką przejmowaną, oraz QUATROVENT II Spółką
z ogľaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A, 04-
041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzĺał Gospodarczy Krajowego
Rejestru SądoweQo pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapĺtał
zakładowy w wysokości 30'000,00 zł (zwaną dalej ,,QUATRoVENT" lub,,Spółką Przejmowaną
3"), jako trzecią spółką przejmowaną.

2' Połączenĺe, o którym mowaw$ 1ust. 1powyżej, zostanie przeprowadzoneWtrybieart.49z5I
pkt 1) k.s'h',tj' poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej
Żoraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMoR w zamian za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR
wyda jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenia

KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018
roku (zwanym dalej ,,Planem Połączenia''). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

s 2. zGoDA NA PLAN PoŁĄczENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BARBoR wyraża zgodę na

Plan Połączenia.
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Plan Połączenia KLIM)R 5p' z o'o' z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'5p. z o'o' z siedzĺbą w Pszczółkach, BARB)R Sp' z
o.o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II 5p' z o'o. z sĺedzibą w Warszawie

s 3. zGoDA NA PRoPoNoWANE ZMIANY uMoWY SPóŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajnezgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki
KLIMOR jako Spółki Przejmującej/ polegające na tym/ że:

1) $ 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

2) 5 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmĺenie:

,,Kapitał zakładowy Spółki Wynosi 2.130.000,00 zł (słownĺe: dwa mĺlĺony sto trzydzieści Ęsięcy złotych
00/100) i dzieli się na 42'600 (słownĺe: czterdzĺeści dwa ýsĺące sześćset) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) kaŻdy udział"'

3) dodaje się s 6 ust' 4 do umowy Spółkĺ, nadając mu następujące brzmienie:

,,W procesie połączenia Spółki z,,CLIMA-PRoDUKT" Spółką z ogranĺczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnoścĺą z siedzĺbą w Skowarczu oraz

QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawĺe, KLIMA-THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A,

04-04I Warszawa, wpisanej do rejestru przedsĺębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000707159' NIP: 956216378I, REGON: 34011B3B5, kapitał zakładowy
w wysokości 20.000'000,00 zł wydano:

a) w wyniku połączenia z ,,CLIMA-PRODUKT' Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
sĺedzibą w Pszczółkach - 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o waftości
nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) kazdy i o łącznej wartości
nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt Ęsĺęcy złoých 00/100);

b) w wyniku połączenia z BARBoR Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z sĺedzibą w
Skowarczu - 1.000 (słownie: jeden ýsiąc) nowych udzĺałów o waftoścĺ nominalnej 50,00
zł (słownie: pięćdziesĺąt złoých 00/100) kazdy i o łącznej waftości nominalnej 50.000,00 zł
(słownie: pięćdzĺesiąt ýsięcy złoých 00/100);

c) w wynĺku połączenia z QUATRoVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) nowych udzĺałów o waftoścĺ nominalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdzĺesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waftości nominalnej 30.000,00 zł
(słown ĺe : trzydzieści tysięcy złotych 00/ 100) ;

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa ýsiące sześćset) nowych udziałów o
waftości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waftości nominalnej
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści Ęsĺęcy złoých 00/100).'

9 4. PoSTANoWIENIA KoŃcoWE

Uchwała wchodzi w życie z chwĺlą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd
rejestrowy.



Plan Polączenia KLIM)R 5p. z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT'9p. z o.o' z siedzibą w Pszczółkach, BARBŻR sp. z
o.o. z siedzibą w 9kowarczu oraz Q||ATR)VENT II sp. z o.o' z siedzibą w Warszawle

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

PRO]EKT

Uchwała nr [-l Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

QUATRoVENT II Spółkl z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawle z dnia
t_t

w sprawie połączenia KLIMoR Spółki z ograniczoną odpowiedziatnością z ,,CLIMA-
PRoDUKT'Spółką z ograniczoną odpowledzialnością, BARBOR spółką z ogľaniczoną
odpowiedzialnośclą oraz QUATRoVENT II Spółką z ogľaniczoną odpowiedzlalnością

NadzwyczajneZgromadzenie Wspólników QUATROVENT II Spółki z ogranĺczoną odpowĺedzĺalnością z
siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 4929I pkt 1) oraz at. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej:
,,k.s.h.") uchwala, co następuje:

s 1. PoŁĄczENIE

1. QUATROVENT II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzĺbą w Warszawie (zwana
dalej ,,QUATROVENT" lub ,,Spółką Przejmowaną 3") łączy się jako jedna ze spółek
przejmowanych z KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzĺbą w Gdynĺ,
adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do Ęestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oooo747239, NIP:
5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.ooo.ooo,00 zł (zwaną dalej
,,KLIMOR" lub ,,Spółką Przejmującą"), jako spółką przejmującą oraz z,,CLIMA_PRoDUKT'
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-
032 Pszczőłkĺ, wpisaną do rejestru przedsĺębĺorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod
numerem KRs 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 792794956, kapitał zakładowy w wysokości
50.000,00 zł (zwaną dalej,,CLIMA PRODKUT" lub,,Spółką Przejmowaną 1'), jaką drugą spółką
przejmowanąt oraz z BARBOR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu, adres: ul. KlĺmaĘczna 4, 83-032 Skowarcz, wpĺsaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodárczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS oooo291847, NIP: 6040088458,
REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,oo zł (zwaną dalej,,BARBoR" lub

,,Spółką Pľzej m owa frĄ 2"), ja ko trzecią spółką przej mowa ną.

2. Połączenie,októrym mowaw$ 1ust. 1powyżej,zostanieprzeprowadzoneWtrybĺeań' 4g25I
pkt 1) k.s.h.,tj' poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej
Ż oraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMOR w zamĺan za ustanowione nowe udziały, które KLIM9R
wyda jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenĺa
KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018
roku (zwanym dalej ,,Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

s 2. zGoDA NA PLAN PoŁĄczENIA

Wobec uchwalonego połączenĺa NadzwyczajneZgromadzenie Wspóĺników QUATROVENT wyraŻa zgodę
na Plan Połączenĺa.
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Plan Połączenla KLIM)R 5p' z o'o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" Sp' z o.o. z siedzibą w Pszczőłkach, BARB)R 5p' z
o'o' z siedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o,o' z siedzĺbą w Warszawie

s 3. zGoDA NA PRoPoNoWANE ZMIANY UMoWY SPóŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne7gromadzenĺe Wspólników Spółkĺ Wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki
KLIMOR jako Spółki Przejmującej/ polegające na tym, że:

1) $ 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

,,Kapitał zakładowy Spółki Wynosĺ 2.130'000,00 zł (słownĺe: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych
00/100) i dzieli się na 42'600 (słownie: czterdzĺeści dwa Ęsĺące sześćset) równych ĺ niepodzĺelnych
udziałów o waftości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy udział'"

Ż) dodaje się $ 6 ust.4 do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmĺenie:

,,W procesie połączenia Spółki z,,CLIMA-PRoDUKT'Spółką z ogranĺczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowĺedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz

QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawĺe, KLIMA_THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ostrobramska 101A,
04-04I Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębĺorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 956216378I, REGON: 340118385, kapitał zakładowy
w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

a) w wyniku połączenia z ,,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną odpowĺedzialnością z
siedzibą w Pszczółkach _ 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o waftości
nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waľtości
nominalnej 50.000,00 zł (słownĺe: pĺęćdziesiąt ýsięcy złoĘch 00/100);

b) w wyniku połączenia z BARBoR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu - 1'000 (słownie: jeden Ęsiąc) nowych udzĺałów o waftości nominalnej 50,00
zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waľtości nominalnej 50.000,00 zł
(słownĺe: pĺęćdzĺesiąt ýsięcy złoých 00/100);

c) w wynĺku połączenia z QUATRoVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzibą

w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wańości nominalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złoĘch 00/100) każdy i o łącznej waftoścĺ nominalnej 30.000,00 zł
(słownĺe: trzydzieści tysięcy złoých 00/100);

której łącznĺe w wynĺku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o
waftości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) kazdy i o łącznej waftości nominalnej
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysĺęcy złoĘch 00/100).'

s 4. PoSTANoWIENIA KoŃcoWE

Uchwała wchodzi w życĺe z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd
rejestrowy.
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Plan Połączenia KLIMOR Sp. z o'o. z sĺedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" 5p, z o'o' z siedzibą w Pszczĺiĺkach, BARB)R Sp' z
o.o' z siedzĺbą w 9kowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o'o' z siedzĺbą w Warszawie

Załącznik nľ 5 do Planu Połączenia

Projekt zmian umowy spółki KLIMOR Spółki z ogranaczoną odpowledzialnością z siedzibą
w Gdyni

(dalej w niniejszym załączniku zwanej: ,,Spółką'')

1) 5 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

,,Kapĺtał zakładowy Spółkĺ wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści ýsĺęcy złotych
00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa Ęsiące sześćset) równych i niepodzielnych
udziałów o waftości nomĺnalnej 50,00 zł (słownĺe: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział."

2) dodaje się 5 6 ust. 4 do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienĺe:

,,W procesie połączenia Spółki z,,CLIMA-PRoDUKT'Spółką z ograniczoną odpowĺedzialnoścĺą z sĺedzibą
w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz

QUATROVENT Ii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KLIMA_THERM
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnośclą z siedzibą w Warszawie, adres: ul' ostrobramska 101A,
04-04I Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 95621637BL, REGON: 34011B3B5, kapitał zakładowy
w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

a) w wynĺku połączenia z ,,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Pszczółkach - 1.000 (słownie: jeden ýsĺąc) nowych udzĺałów o wańości
nominalnej 50,00 zł (słownie: pĺęćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej waŕości
nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysĺęcy złotych 00/100);

b) w wyniku połączenĺa z BARBoR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu - 1.000 (słownie: jeden Ęsĺąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00
zł (słownie: pięćdziesĺąt złoĘch 00/100) kazdy ĺ o łącznej wańości nominalnej 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt ýsięcy złoĘch 00/100);

c) w wyniku połączenĺa z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z sĺedzibą
w Warszawie - 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złoých 00/100) każdy i o łącznej wartości nomĺnalnej 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysĺęcy złoĘch 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownĺe: dwa Ęsiące sześćset) nowych udziałów o
watości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoĘch 00/100) każdy ĺo łącznej waftości nominalnej
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzĺeściĘsięcy złoých 00/100)'"

1^ł
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Plan Połączenĺa KLIM)R Sp' z o.o. z siedzĺbą w Gdyni z,,CUMA-PR)DUKT'5p' z o.o' z sĺedzibą w Pszczőłkach, BARB)R Sp' z
o'o' z sĺedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II Sp. z o.o. z siedzĺbą w Warszawie

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

uSTALENIE WARTośCI MAJĄTKU SPóŁKI ,,CLIMA_PRoDuKT- SPóŁKI z oGRANIczoNĄ
oDPoWIEDzIALNoścIĄ z SIEDZIBĄ W PszczóŁKAcH

NA DZIEŃ LP^źDZIERNIKA 2018 r.

Działając w imieniu i na rzecz,,CLIMA-PRODUKT' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, B3-o32 Pszczőłki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 586209375Ż, REGON:
L92794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej ,,CLIMA PRODUKT),
oświadczam w imieniu i na rzecz CLIMA PRODUKT w trybie aft. art. 499 s 2 pkt 3) k.s.h', co następuje:

W zwĺązku z zamiarem połączenia CLIMA PRODUKT jako Spółki Przejmowanej z KLIMOR Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, jako Spółką Przejmującą, oraz BARBoR
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W Skowarczu, jako drugą spółką
przejmowanąt oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, jako trzecią spółką przejmowaną, w oparciu o Wycenę ksĺęgową, opierającą się o waftości
ujawnione w bilansie CLIMA PRODUKT sporządzonym na dzień I października 2018 r. wykazanym w
ośwĺadczenĺu o stanie ksĺęgowym, stanowiącym Załącznik nr 1o do Planu Połączenĺa, waľtość majątku
CLIMA PRODUKT na dzień I października 2018 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA (w złoĘch)

Waftości niematerialne i prawne 62.000,00

Rzeczowe akýwa trwałe 10.926.100,00

Zapasy 2.494.400,00

Na leżności krótkoterminowe 5.655.800,00

Inwesýcje krótkoterminowe 872.800,00

Krótkoterminowe rozliczen ia międzyokresowe 34.600,00

RAZEM 20.045.700,00

zoBoWIĄzANIA I REZERWY NA zoBoWIĄzANIA (w złoĘch)

Rezerwy na zobowiązania 1,438.900,00

Zobowiąza n ia długoterminowe 4.906.300,00

Zobowĺąza n ia krótkoterminowe 20.510.400,00

Rozliczenia międzyokresowe 895,500,00

RAZEM 27.7sr.rOOpO



Plan Połączenia KLIM)R 5p' z o'o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)ĐUKT'sp. z o.o. z sĺedzibą w Pszcztíłkach, BARB)R 5p' z
o'o. z sĺedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II Sp' z o'o. z siedzĺbą w Warszawĺe

W związku z powyższym na dzień I października 2018 r., tj. na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art' 499 $ 2 pkt 3) k,s.h.,
wartość bilansowa CLIMA PRoDUKT, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień
wynosi -7.7o5.4oo'00 złoĘch, w związku z powyższym przyjęto, że wartość majątku CLIMA
PRODUKT na dzień I października 2018 r. wynosi 0 zł (słownie: 0 złotvch).

Za CLIMA PRODUKT:

Piotr Swierczek - CzłonekZarządu
,,CLIMA-PRODUKT" Sp. z o.o.

/;" /^ <łrrrnrrz'á
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PlanPołączenĺaKLIM)RSp'zo.o'zsĺedzibąwGdynĺ z,,CLIMA-PR)DUKT'5p'Zo'o'zsiedzĺbąwPszczółkach,BARB)R5p,z
o'o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o'o. z sĺedzĺbą w Warszawie

Załącznik nľ 7 do Planu Połączenia

USTALENIE WARToscI MAJĄTKU sPoŁKI BARoBoR sPoŁKI z oGRANIczoNĄ
oDPoWIEDzIALNoścIĄ z SIEDZIBĄ W sKoWARczU

NA DZIEŃ LPAźDZLERNIKA 2018 r.

Działając w imĺeniu i na rzecz BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu, adres: ul. Klimaýczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisanej do rejestru przedsiębĺorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON:
ŻŻ05064L0, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej ,,BARBOR''), oświadczam w
imieniu i na rzecz BARBOR w trybie aft. ań. 499 s2 pkt 3) k.s.h., co następuje:

W związku z zamĺarem połączenĺa BARBOR jako Spółki Przejmowanej z KLIMoR Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W Gdyni, jako Spółką Przejmującą, ,,cLIMA-
PRoDUKT' Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczőłkach, jako drugą
spółką przejmowanąt oraz QUATRoVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzia!nością z sĺedzibą
w Warszawie, jako trzecĺą spółką przejmowaną, w oparciu o Wycenę ksĺęgową, opierającą się o wartości
ujawnione w bilansie BARBOR sporządzonym na dzień I października 2018 r, wykazanym w
oświadczeniu o stanie księgowym, stanowĺącym Załącznik nr 11 do Planu Połączenia, wańość majątku
BARBOR na dzień I października 2018 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA (w złoĘch)

Waftości niematerĺalne i prawne 16.100,00

Rzeczowe akĘwa trwałe 170.300,00

Zapasy 551.500,00

Należności krótkotermĺnowe 2.983.300,00

Inwesýcje krótkotermĺnowe 61.300,00

Krótkoterminowe rozl iczen ia m iędzyokresowe 2.800,00

RAZEM 3.785.300,00

zoBoWIĄzANIA I REZERWY NA zoBoWIĄzANIA (w złoĘch)

Rezerwy na zobowiązania 110.700,00

Zobowiązania długoterminowe 520.000,00

Zobowiąza n ia krótkoterminowe 3.271.000,00

Rozliczenia międzyokresowe 132.700,00

RAZEM 4.O34.400,00
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Plan Połączenĺa KLIMOR Sp' z o'o. z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR0DUKT" Sp' z o.o. z siedzibą w Pszczőłkach, BARB)R Sp. z
o'o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Sp. z o'o. z siedzibą w Warszawie

W związku z powtyŻszym na dzień I październĺka 2018 r., tj. na określony dzień w miesĺącu
poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenĺa do sądu rejestrowego zgodnĺe zart' 499 5 2 pkt 3) k.s'h',
wartość bilansowa BARBoR, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzĺeń
wynosi - 249.Loo,o0 złoĘch, w związku z powyŻszym przyjęto| że wartość majątku BARBoR na dzień
1 październĺka 2018 r. Wynosi 0 zł (słownie: 0 złotvch).

Za BARBOR:

Piotr Winiarz - Członek Zarządu
BARBOR Sp. z o.o.

cr*u' ?Ń
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Plan Połączenia KuMoR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z,,CUMA-PR0DUKT" 5p' z o.o. z siedzibą w kzcztílkacĄ BARB)R Sp. z
o.o. z siedzibą w 5kowareu ordz QUATROVENT II 5p. z o.o. z siedzĺbą w Warczawie

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

usTAtENIE WARTośCI MA'ĄTKu SPóŁKI QuATRovENT II sPoŁKI z oGRANIczoNĄ
oDPoWIEDzIALNoścIĄ z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE

NA DZIEŃ r PAźDZIERNIKA 2o18 r.

Działając w imieniu i na rzecz QuATRovENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie' adres: adres: ul. ostrobramska 101A, 04-04I Warszawa, wpisanej do Ęestru
pzedsĺębiorców KĘowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239,
NIP: 5862188263' REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwaną dalej
,,QUATRoVENT"), oświadczamy w imienĺu i na rzecz QUATRoVENT w trybie art. aft. 499 5 2 pkt 3)
k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia QUATRoVENT jako Spďki Pzejmowanej z KLIMOR Spďką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, jako Społką Pzejmującą, ,,CLIMA_
PRoDUKT" Spĺółką z ogľaniczoną odpowledzialnością z siedzibą w Pszczďkach, jako drugą
społką przejmowanąI oraz BARBoR spółką z ograniczoną odpowiedziatnością z siedzibą w
Skowarczu, jako tzecią społką pzejmowaną, w oparciu o Wycenę księgową, opierającą się o waftości
ujawnione w bilansie QUATROVENT spoządzonym na dzień 1 października 2018 r. wykazanym w
oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 12 do Planu Pďączenia, wartość majątku
QUATROVENT na dzień I października 2018 r. przedstawia się następująco:

Ů

AKTYWA (w złoĘch)

Waftości niematerialne i prawne 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 34.923,49

Należności długotermĺnowe 0,00

InwesĘcje długoterminowe 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 994,35

Zapasy 96.643,02

Na leżności krótkoterminowe 82.793,30

InwesĘcje krótkoterminowe 346.336,61

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76.5L0,70

RAZEM 638.2O'-,47

zoBoWIĄzANIA I REZERWY NA zoBoWIĄzANIA (w złoĘch)

Rezervĺy na zobowiązania 0,00

Zobowiązania długoterminowe 0,00

Zobowiąza nia krótkoterminowe r.002.rL4,46
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Plan Połączenia KuMoR Sp. z o.o. z siedzibą W Gdynĺ z,,ctJMA-PRoDtlKT" 5p. z o'o' z siedzibą w Bzeółkach, BARBŻR 5p. z
o.o. z siedzibą w Skowareu oraz QUATROVENT II 5p' z o.o. z siedzibą W WaÉzawie

Rozl iczenia m iędzyokresowe 0,00

RAZEM t.ooz.tL4,46

W związku z poryższYm na dzień 1 października 2018 r., Ę. na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym zgłoszenie Planu Pďączenia do sądu Ęestrowego zgodnie z aft. 499 5 2 pkt 3) k.s.h.,
waftość bilansowa QUATRoVENT, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień
vĺynosi- 363.912'99 złoĘch, w związku z pov,lyższym przyjęto, że wartość majątku QUATROVENT
na dzień 1 października 2018 r. wynosi 0 zł íďownie: 0 złotvch).

Za OUATROVENT:

Piotr świerczek - Prezes Zarządu
QUATROVENT II Sp. z o.o.

Piotr Winiaz - Członek Zarządu
QUATROVE Sp. z o.o.

?,/,3- a/
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Plan Połączenia KLIM)R Sp. z o'o' z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" 5p. z o.o, z sĺedzibą w Pszczcíłkach, BARB)R 5p. z
o'o. z siedzĺbą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Sp' z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

ośwrłoczENlE SPóŁKI
KLIMoR SPóŁKI z oGRANIczoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ

z SIEDZIBĄ W GDYNI
o STANIE KSIĘGoWYM sPoŁKI DLA CELóW PoŁĄczENIA

Dzĺałając w imienĺu i na rzecz KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisanej do Ęestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424,
REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokoścĺ 2.000.000,00 zł (zwanej dalej ,,KLIMOR'')
oświadczam w trybĺe at. 499 5 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia KLIMOR, jako spółki przejmującej, z,,CLIMA-PRODUKT'Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzĺbą w Pszczółkach, BRABOR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzĺbą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy KLIMOR
przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem ĺ rachunkiem zysków i strat KLIMOR sporządzonym
zgodnie z art. 499 $ 2 pkt 4) i 5 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i strat KLIMOR stanowi załącznik do niniejszego Załącznika nr 9 do Planu
Połączenia.

Za KLIMOR:

Marek Kupiec - Prezes Zarządu
KLIMOR Sp. z o.o.

ltu/
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Klimoľ CP Sp. zo.o.
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA

Aktywa tľwałe

Waľtości niemateľialne i prawne
Koszty zakohczonych prac rozwojowych

Inne wartości niematerialne i prawne

Za|iczl<l na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa tľwałe
Środki tĺwałe

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

Środki tľwałe w budowię

Inwestycje długoteľminowe
Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych
w pozostalych jednostkach

Aktywa obrotowe

Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary
Za|iczhu, na dostawy.

Należności kľĺítkoteľmĺnowe
Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczęń
inne

dochodzone na dľodze sądowej

01.10.2018

35 IŻl'I

'7',7',7,5

4r,o
200,6
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641,4

213,5

113,7

2',7',75,2

20 339,9

13 76Ż,I
t3 319,3

442,8

13 76Ż,7

28 895,5

'7 994,5

1 519,3

Ż 589,4

86,4

90,0
I2 2',79,6

3 213,5

3 273,5

r0 693,9

10 011,7

490,9

1,4

190,0

Marek KuPiec

ą)r.Ü fu\ytĺe-

M h/L-*ł,._

13 96',7,4



Klĺmor CP Sp. z o.o.

Bĺlans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA
Inwestycje kľótkoteľminowe
Krótkoteminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe rozliczenia mĺędzyokľesowe

AKTYWA RAZEM

01.10.2018

I7Ż4,3
780,8

943,5

r'724,3

9Ż4,Ż

6401.6,6

Marek KuPlec
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Klimor CP Sp. zo.o.
Bilans
(wszyslkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA

Kapitał wľasny

Kapitał podstawowy
Kapitał Zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowę
Zyskz lat ubiegłych
Zysk netto

Znbowiązania i ľezeľwy na zobowiązania

Rezeľwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emeľytalne i podobne
- długoterminowa
- kľótkoterminowa
Pozostałe rezęÍ:uqy

- kĺótkoterminowe

7nbowiązania długoterminowe
Wobec pozostałych jednostek

kĺedyty ipoŻyczl<l

inne zobowiązania ťrnansowe

7nbowiązania kľótkoteľmĺnowe
Wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

Wobec pozostałych jednostek

kredyty lpożyczkl
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług

zaliczl<t otrzymane na dostawy
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne

Fundusze specjalne

Rozlĺczenia międzyokľesowe
Inne rozliczęnia międzyokľesowe
- długoterminowe
- kĺótkoterminowe

PASYWA RAZEM

01.10.2018

1643,2
12028,4

I4I,5
2 490,2
'7 5'.n,5

4 5',70,4

28 435,2

35 581,4

6',75,6
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r29,5

2 359,9

2359,9
3 035,5

'1364,6

7 176,9

197,7

7 364,6

1 088,4

I 099,4

23100,',7

2719,'.l
184,6

t4 845,8

3 082,5

r 422,6
756,5

89,0

230,4

24 4t9,5
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133,0
28,8

761,8

Marek KuPiec
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Klimoľ CP Sp. zo.o.
Rachunek zysków i strat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Pľzychody netto ze spľzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaŻy produktów

Zmiaĺa stanu produktów

Przychody netto zę sprzedaŻy towarów i matęriałów

Koszty działalnoścĺ opeľacyjnej
Amortyzacja
ZuŻycíe materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia
IJbezpieczeĺia społeczne i innę Świadczenia

Pozostałe koszty ľodzajowe

Wartość sprzedanych towaĺów i matęriałów

Zyskze spľzedaży

Pozostałe pľzychody operacyjne
Inne przychody operacYjne

Pozostałe koszty opeľacyjne
stľata Z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja waĺtości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zy sk z dzĺałalności operacyjnej

Pľzychody finansowę
Odsetki
Inne

Koszty finansowe
odsętki
Inne

Zysk bľutto

01.01.2018 -

01.10.2018

59 50',1,2

r 914,6

3 r6',7,4

64 589,Ż

(684,3)

(33 3ó3'5)
(1 525,3)

(568,1)

(11 166,8)
(Ż 6',74,3)

(1 306,1)
(2 664,5)

(s9 9s2.9)

4 636,3

139,5

139,5

(2,3)

(117,6)

(s7,1)
(r'7'7.6\

4 598,2

187,',l

51,3

239,0

(241,9)
(24,9)

(266,8)

4 570,4

Marek KuPiec

Zysk netto
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Plan Połączenĺa KLIM)R Sp. z o.o. z siedzĺbą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DI'/KT" Sp' z o'o' z siedzibą w Pszczółkach, BARB)R 5p. z
o'o' z sledzlbą w Skowarczu oraz QUATR)VENT II sp' z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik nľ 10 do PIanu Połączenia

ośwrłoczENlE sPóŁKI
,,CLIMA-PRoDuKT' SPóŁKI z oGRANIczoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ

z SIEDZIBĄ W Pszczółxłcĺ
o STANIE KSIĘGoWYM SPóŁKI DLA CELóW PoŁĄczENIA

Dzĺałając w imieniu i na rzecz,,CLIMA-PRoDUKT' Spółki z ograniczoną odpowledzialnością z
siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, B3-o32 Pszczőłki, wpisanej do rejestru przedsĺębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 586209375Ż, REGON:
L92794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej ,,CLIMA PRoDUKT')
oświadczam w trybie ań. 499 5 2 pkt 4) k.s.h', co następuje:

W związku z zamiarem połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
W Gdyni, jako spółkĺ przejmującej z CLIMA PRODUKT, BRABoR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z sĺedzibą w Skowarczu oraz QUATRoVENT II Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy CLIMA
PRODUKT przedstawia się zgodnie zzałączonym bilansem i rachunkiem zysków istrat CLIMA PRODUKT
sporządzonym zgodnie z arł. 499 $ 2 pkt 4) i $ 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i staft CLIMA PRODUKT stanowĺ załącznĺk do nĺniejszego Załącznika nr 10
do Planu Połączenia.

Za CLIMA PRODUKT:

Pĺotr Swierczek - CzłonekZarządu
,,CLIMA-PRODUKT" Sp. z o.o,

2, o/' .4,*u
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Clima-Produkt Sp. z o.o.

Bĺlans
(wszystkie dane líczbowe pľzedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA

Aktywa trwale

'Waľtości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa tľwałe
Śľodki trwałe

grunty (w Ęm pľawo wieczystego użýkowania gruntu)

budynki, lokale i obieký inzynieľii lądowej i wodnej
wządzenia techniczne i maszyny

środki tľansporhr

inne środki tĺwałe

Śľodki trwałe w budowie

Aktywa obľotowe

Zapasy
MateriaĘ
Półproduký i produkty w toku

Towary
Zaliczki na dostawy

Należności krótkoteľmin owe
Należności od j ednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usfug

Należności od pozostĄch jednostek

ztytufu dostaw i usfug

z tytufu podatków, dotacji, ceł,ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne

Inwestycj e kľótkoteľmin owe
Kĺótkoteľminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne akľywa pieniężne

Kľótkoteľmĺnowe ľozlĺczenia międzyokľesowe

01.10.2018

10 988,1

62,0

62,0

r0 823,2

I 41',7,4

8 l1',l,4

I163,2
3 8,1

27,1

102,9

r0 926,1

9 05',7,6

1 848,6

626,6

5,3

13,9

2 494,4

723,7
'123,'7

4 932,1

4 320,5

292,5

319
5 65s 8

8',12,8

87Ż,8

8',72,8

34,6

20 045,',|

1

AKTYWA RÁZEM

nl nl ĺ0625
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Clima_Pľodukt Sp. z o.o.

Bĺlans
(wszystkie dane liczbowe pzedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA

Kapitał wlasny

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy
Stľata netto

Zobowiązania i ľezeľwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerry
- kl'ótkoteminowe

Zob ow iązania dłu goteľmin ow e

Wobec j ednostek powiązanych

Wobec pozostaĘch jednostęk

inne zobowiązania ĺtnansowe

Zob ow iązania krrĺ tkote rmin owe
Wobec j ednostek powiązanych

ztytułu dostaw i usŁug

inne

Wobec pozostĄch j ednostek

kĺedyý i pożyczki
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, ceł,ubezpĺeczeń i inĺych świadczeń
z tytufu wynagľodzeń
inne

Rozliczenia międzyokľesowe
Inne roz1iczęnia międzyokľesowe
- k'ótkoterminowe

PASYWA RAZEM

01.10.2018

50,0

6 619,9

(14 375,2)
(7 70s,4)

z',t't5t,1

r62,9
ĺ62,9

I 276,0

t 276,0

1438,9

4 500,0

406,3

406,3

4 906,3

3149,1
3 749,r

0,6

16 760,',1

6 49r,0
2 786,6

5 805,9

959,9

290,4

426,9

20 51.0,4

895,5

895,5

895,5

20 045,7

u
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Clima-Produkt Sp. z o.o.

Rachunek ryskĺíw i stľat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Pľzychody netto ze spľzedaży i zrównane z nĺmi

Przychody netto ze sptzedaży produktów

Pľzychody nętto zę sprzedaży towarów i mateľiałów

Koszty działalności opeľacyj nej

AmorĘzacja
ZĺŻycie mateľiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia
|Jbezpieczeĺía społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Stľata ze spľzedaży

Pozostałe pľzychody operacyjne

Zy sk z $lłu ro zch o du n i efl n ans owych akťywów trwĄch
Inne przychody opeľacyjne

Pozostałe koszty opeľacyjne
Aktrral i zacj a wartości aktywów niefi nansowyclr

Inne koszty opeľacyjne

Stľata z działalności opeľacyjnej

Przychołly Íĺnansowe
Odsetki

Koszty Íinansowe
Odsetki
Innę

Stľata brutto

Stľata netto

01.01.2018 -
01.10.2018

12 562,8

369.2

lz 932,0

(4 1 1,8)

(9 239,1)

(4 t40,9)
(l 69,8)

(2 101,3)

(35s,e)

í56.1)
(1 6 4't4.9)

(3 s42,9)

1 8,1

1 09,1

72'l ,2

(3 368,3)
(7 Ż6Ż'|)

(1 0 630,4)

(14 046,1)

11,5

1l,5

(328,6)

í12.0)
(340.6)

(14 3',t5,2)

(r4 3',75,2)

nr 10625

Członek



Plan Połączenia KLIM)R Sp' z o.o' z siedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR)DUKT" Sp. z o,o. z sĺedzibą w Pszczólkach, BARB)R 5p. z
o'o' z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Sp' z o'o' z siedzibą w Warszawie

Załącznik nľ 11 do Planu Połączenia

ośwrłoczENlE sPÓŁKI
BARBoR SPóŁKI z oGRANIczoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ

z SIEDZIBĄ W sKoWARczU
o STANIE KSIĘGoWYM SPóŁKI DLA CELóW PoŁĄczENIA

Działając w imĺeniu i na rzecz BARBoR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skowarczu, adres: ul. Klimaýczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 000029L847, NIP: 6040088458, REGON:
Ż20506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej ,,BARBOR") oświadczam w
trybie aft. 499 s 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia KLIMoR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sĺedzibą
W Gdynĺ, jako spółki przejmującej z .,CLIMA-PRODUKT" Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BRABOR oraz QUATRoVENT II Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan
księgowy BARBOR przedstawia się zgodnie zzałączonym bilansem ĺ rachunkiem zysków istrat BARBOR
sporządzonym zgodnie z art. 499 5 2 pkt 4) i $ 3 k's.h'

Bilans ĺrachunekzysków istrat BARBORstanowi załącznikdo nĺniejszegoZałącznika nr 11 do Planu
Połączenĺa.

Za BARBOR:

Piotr Winiarz - Członek Zarządu
BARBOR Sp. z o.o.

l,,5tuu^ ?"{t
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Barbor Sp. z o.o.

Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA

Aktywa tľwałe

Wartości niemateľialne i prawne

Inne war1ości niematerialne i prawne

Za|iczki na war1ości niemateľialnę i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe
Śľodki trwałe

budynki, lokale i obieký inzynieľii lądowej i wodnej
uľządzenia tęchniczne i maszyny

Aktywa obrotowe

Zapasy
MateriaĘ
Półproduký i pľodukty w toku
Zaliczki na dostawy

Należności kľó tkotermĺnowe
Należności od jednostek powiązanych

ztyÍlłu dostaw i usług
Należności od pozostaĘch jednostek

z tyhrfu dostaw i usług
z tyh:Łu p odatków, dotacj i, c eł, ĺb ezpieczeń społecznych i
zdĺowotnych oraz innych świadczeń
inne

Inwestycj e kľótkoterminowe
Kľótkoterminowe a(ty'łva finansowe

śľodki pieniężne i inne akĘwa pieniężne

Kľótkoteľmĺnowe ľozliczenia międzyokľesowe

AKTYWA RAZEM

01.10.2018

196,4

7,0

9,1

16

r70,3

1,8

168,5

770,3

3 598,9

441,0

108,8

7,7

551,5

2 42',7,1

2 42',1 ,1

556,2

372,0

86,0

98,2

2 983,3

61,3

61 J

61 J

2,8

3 78s,3

PÜo|łVlnlĺľz

ozlonek Załzadu

IAnÍ ĺ0626



Barbor Sp. z o.o.

Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy

Stľata netto

Zobowĺązania i ľezeľwy na zobowiązania

Rezeľwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
_ kĺótkoterminowa

Z,ob ow iązania dlu gote rmin ow e

Wobec j ednostek powiązanych

Zob ow iązania kľótkotermin owe
'Wobec j ednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług
inne

Wobęc pozostaĘch jednostek

kľedyty ípożyczki
z tytułu dostaw i usług
z týułu podatków, ceł,lbezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń
lnne

Rozliczenia międzyokľesowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
- kľótkoterminowe'

PASYWARAZEM

01.10.2018

50,0

3 532,',1

(3 83 l,8)
(24e,1)

4 034,4

110,7

tt0,7
110

520,0

520,0

484,6

494,3

0,3

2 786,4

I 478,5

664,1

l9l,1
t62,9
2gg,g

3 27r,0

132,',|

132,7

132,',|

3 785.3

1

PÜoił]lnlołz

Bi)

a..i ĺo'ŕl ,,

nr í0625

Czlonek



Baľbor Sp. z o.o.

Rachunek zysków i stľat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Pľzychody netto ze spľzedaży i zľównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze spľzedaży towaľów i mateľiałów

Koszty dzialalnoścĺ operacyjnej
Amorýzacja
Zużycie materiałów i energii

Usfugi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałę koszĘ rodzajowe

Stľata ze sprzedaży

Pozostale pľzychody operacyjne
Inne przychody opeľacyjne

Pozostałe koszty opeľacyjne
Aktualizacja waľtości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Stľata z dzialalności operacyjnej

Przychody finansowe
Odsetki

Koszty finansowe
Odsetki
Inne

Strata bľutto

Podatek dochodowy

Stľata netto

01.01.2018 -
01.10.2018

4 364,5

35,8

4 400,3

(60,2)

(2 605,3)

(1 307,0)

(3,3)

(e26,e)
( l 68,e)
(75,8)

5 147

('74',7,1)

t?5
23

(1 597,2)

(1 426,5)
(3 023,7)

(3 747,3)

0,3

0,3

(39,8)

(11,2)

(51,0)

(3 798,0)

(33,8)

(3 83 I,8)

PloÜłřJúoł*

J
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Plan Połączenia KLIM)R Sp. z o'o' z sĺedzibą w Gdyni z,,CLIMA-PR0ĐIJKT" 5p. z o.o. z siedzibą w Pszczőłkach, BARB)R Sp' z
o'o' z sĺedzibą w 5kowarczu oraz QUATR)VENT II 5p. z o.o' z siedzibą w Warszawie

Załączniknr 12 do Planu Połączenia

ośwrnoczENlE sPóŁKI
QUATRoVENT II SPóŁKI z oGRANIczoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ

z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
o STANIE KSIĘGoWYM SPóŁKI DLA CELóW PoŁĄczENIA

Działając w imieniu i na ľzecz QuATRovENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: ul' ostrobramska 101A, 04-04I Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239,
NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwanej dalej
,,QUATROVENT'), oświadczamy w trybie art. 499 $ 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W zwĺązku z zamiarem połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
W Gdyni, jako spółki przejmującej z ,,CLIMA_PRODUKT'' Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z sĺedzibą W Pszczółkach, BRABOR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVEN| jako spółkami przejmowanymi, stan
księgowy QUATROVENT przedstawia sĺę zgodnie z załączonym bĺlansem i rachunkiem zysków i strat
QUATROVENT sporządzonym zgodnie z art. 499 $ 2 pkt a) i $ 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i strat QUATROVENT stanowi załącznik do nĺniejszego Załącznika nr 12 do
Planu Połączenia.

Za OUATROVENT:

Pĺotr świerczek - Prezes Zarządu
QUATROVENT II Sp, z o.o.

Piotr Winiarz - Członek Zarządu
QUATROVENT II Sp. z o.o.

?; ,l, c*bn,r?Á l,Ůr'd- Q.,"{ ĺ
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Quatrovent spółka z o.o. spółka komandýowa
Gdynska 78C, 80-209 Chwaszcryno
Tel.: 0587815700, NIP: 5862188263
nazwa banku,
numer rachunku

System Íinansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT šÍ' rii[Éi"rý' ' 'PlotrWźnlarz

Bilans

Sprawozdanie na dzieÍl 20l8-l0-0l

Strona l/3

Wartość na dzień
01/10/2018

Wartość na dzień
0l/0t /2018

Pozycja

638 201,471289 865,66AKTYWA
3s 917,8445 428,89A. Aktywa trwałe

0,00 0,00
I. Waĺtości niematerialne i

0,000,00zakończonych prac rozwoj owychI

0,000,002' Wartość
0,000,003' Inne wartości nienlaterialne i

0,000,004' Zalicz}i na waĺtości niemateĺialne i
34 923,4943 349,74II. Rzeczowe trwałe
34 923,4943 349,74l Środki trwałe

0,00 0,00wieczystego gruntu)a) gÍunty (w tym
0,000,00i wodnejb) budynki, lokale i
0,000,00techniczne i maszyny

34 923,4943 349,74d) środki
0,00 0,00

e) inne Środki trwałe
0,000,00trwałe w budowie2
0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00 0,00III Naleäości
0,000,00

I . Od jednostek
0,000,00zaangaŻnwaĺiewŻod
0,000,003. od pozostałych jednostek

0,00 0,00IV
0,000,00l. Nieruchomości
0,000,002' Wartości niematerialne i

0,00 0,00akýwa ítnansowe3
0,000,00a) w jednostkach
0,000,00- udziaĘ lub
0,000,00_ inne papiery wartościowe
0,000,00- udzielone po{czki
0,000,00- inne długoterminowe akýwa íinansowe

0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale

0,000,00lub
0,000,00- inne papiery wartościowe

0,00 0,00- udzielone
0,000,00- lnne Íinansowe
0,000,00c) w pozostaých jednostkach

0,000,00lub akcje
0,000,00- lnne wartościowe
0,000,00- udzielone pozyczki

0,00 0,00_ inne d.lugoterminowe akýwa Í'inansowe

0,00 0,004 Inne inwestycje dľugoterminowe
994,352 079,t5V. Dlu goterminowe rozliczenia míędzyokresowe

0,000,00zI dochodowego
994,352 079,152 Inne ĺozliczpnia międryokresowe

602283,631244 436,77B. AkĘwa obrotowe
96 643,0221 966,36I

0,000,00I Materiały
0,00 0,002. Pólproduký iprodukty wtoku

0,000,00J. gotowe

94 643,02209 966,364
2 000,00 2 000,005 Zaliczki na dostawy i usługi

672 27 8,13 82 793,30II Należności krótkoterminowe
2 000,000,00l. Należności od jednostek powiązanych

0,00 0,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spľaý --?

Czlnnpk 7a,ząr\l

Plo0r wydruk z dnia Ż018-l1-Ż|



Sprawozdanie na dzień 2018-10'01

Str

wartość na dzień
0l/10/201 8

0,0r

2 000,00

wartośÓ na dzień
0 l/01/201 8Pozycja

0,00
-do12 0,00

0,00
2' Należności od 0,00

dostaw i usług, o okresiez 0,00
-do 12 0,000,00

0,000

b) inne 80672 27 3

3. Należności od 72364369,07
dostaw i usług, o okresiez 7Ż 564'85364 369,07

-do12 00,00
12 miesięcy 6 131,8625 964,17

dotacji, ceł, ubezpieczeń spďecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
b) z ýtułu

2096,59281
tnne 0,00
dochodzone na drodze 346331 5'19,99

krótkoterminoweNI f46 336,6133t 5'19,99

l. Krótkoterminowe Íjnansowe 0,00

w jednostkach 0,00

lub akcje 0,00

- lnne wartościowe 0,00
- udzielone 0,00

krótkoterminowe aktywa ftnansowe- lnne 0,000,00
jednostkach 0,00

_ udziały lub 0,00
rťartościowelnne 0,00

- udzielone 0,000,00
_ inne krótkoterminowe Íinansowe 346 336,61331 s'19,99

I tnnec) środki 346 336,61131 579,99
w kasie i na rachunkach- środki 0,000,00

_ inne środki 0,000,00
- inne akýwa 0,00

2 Inne krótkoterminowe 765 70Ż8 612'29
IV Krótkoterminowe rozliczenia 0,00

C. Nalezne na 0,000,00
własnęD 638 201,471 289

Akrywa razem ó38 20l1 289 865,66

PASYWA 463 912,99-1s2 033,20
(fundusz) 60 000,0060 000,00

I. (tundusz) 0,00

0,00udziałównadwartości 0,000,00
wtym:zakÍualizac1iIII Kapitał 0,000

-z i wartości 0,00

IV Pozostałe 0,00
- tworzone z 0,000,00

własnena -212 033,20-99 887,1 9
zlat -2ll 879,79-112 I

nettoVI 0,00
z rysku netto rv roku (wietkośÓvII I 002 l1I 441 898,86

6 976.41
na zobowiązania 0,000,00

l. Rezerwa z podatku

2. Rezerwa na świadczenia i podobne
0,00

0,000,00
_ krótkoterminowa 0,0016

3. Pozostałe 0,00

6 976,41
krótkoterminowe

System fi nansowo_ksiep16ff$ryrffi1$sERT S'A' Wrocłaú"''

dĄt \q Gzlonek Zaĺzadu

wydruk z dnia 201 8-1 l-21



)

Pozycja

Sprawozdanie na dzięŕl 2018-10-01

PůotrWźnlarz

Czlonek

ądu

Strona 3/3

syste Rewizor GT, InsERT S.A Wrocław

Wartość na dzień
0r /01/2018

Waŕość na dzień
0t 11012018

d) zobowiązania wekslowe

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

e) inne

III. krótkoterminowe

wobec jednostek

a) z tytułu dostaw i o okresie

-do12
12

b) inne

0,00 0,00

1 425 224,43 1 002 t14,46

22210,00 274 69s,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22 210,00 274 695,67

2. Zobowiąmniawobec posiada w kapitale

z dostaw i o okresie wymagalności:

- do l2 miesięcy

l2 miesięcy

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

lnne
0,00 0,00

J wobec I 403 014,43 727 418,79

a) I
0,00 0,00

z emlsJl wartościowych 0,00 0,00

c) inne finansowe

d) z tj/tułu dostaw i o okresie wynlagalności:

0,00 0,00

1299 283,10 699 348,43

- do l2 miesięcy

l2 miesięcy

e) zaliczki na dostawy i usługi

1299 283,10 699 348,43

0,00 0,00

0,00 0,00

fl zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z ýtułu podatków, cď' ubezpieczeń spolecznych i Zdrowotnych oraz innych tytułów 96130,23 28 069,70

h)z 7 001-10 0,66

lnne
0,00 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 9 698,02 0,00

l. Ujemna wartość 0,00 0,00

2 Innę roz|iczęĺia 9 698,02 0,00

- krótkoterminow€

0,00 0,00

9 698,02 0,00

Pasywa razellr 1289 865,66 638 20t,47

wydruk z dnia 2018-1 l-21



luatrovęnt spółka z o.o. spółka komandýowa
jdynska 7 8C, 80-209 Chwaszcryno
Tel.: 05878 15700, NIP: 5862188263
nazwa banku,
numęr rachunku

Strona l/2

RZS poľównawczy

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-10-01
Wartość na dzień

0111012018
Wartośó na dzień

3l/1212017
Pozycla

2 892 806,484 950 649,09A Przychody rctto 7E sprzadairy i zÍównane z nimi, w tym:

0,00 0,00_ od jednostek powiązanych

9 562,2848 393,11I Przychody netto ze sprzedaty produktów

0,000,00II Zlniana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, znniejszenie - wańość ujenna)

0,000,00lll' Koszt \łytwoŻenia produktów na własne potrzebyjednostki
2 883 244'Ż04 902 255,96IV. Przychody nettoznspÍzadaŻy towarów i materiałów

3 25s 653,195 076 264,68B. Koszty działalności operacyjnej
I426,25I I 235,00I Amortyzacja

62 86Ż'4l135 581,59II ZuŻyciemaIęriałów i energii

972 27 5,54 584 339,86III. Usługi obce

4 9t5,60140,00IV. Podatki i opłaty, w tym:

0,000,00- podatek akcyzorvy

414 960,97260 030,30V. Wynagrodzenia
32 109.70t6 332,87Vĺ. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w ýllr:

0,000,00- emeÍytalne

58 587,99 29 228,s0VII' Pozostałe kos^y rodmJowe

3 622 08t,39 2 1 l8 809,90VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-362 846,71-1,25 615,59C. Zysk Gtrata) ze sprzedaĄ (A-B)
253 570,44l0 930,03D. Pomstałe pľzychody operacyjne

0,000,00I Zysk z Ęrtułu rozclrodu nieÍi nansowyclr aktywów trwałych

0,00 0,00II. Dotacje
0,000,00III' Aktualizacja wartości akýwów nieÍinansowych

253 570,4410 930,03IV Inne przychody operacyjne

16 416,29 72 447,40E. Pomstałe koszty operacyjne

0,000,00l. strata z q^ułu rozchodu niefinansowych aktywów tÍwałych

0,00 67 759,40II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4 688,0016 416,29III Inne koszty operacyjne

-131 101,85 -tłt 723,67F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+D-E)
-l 5 599,0447 374,15G. Przychody Íinansowe

0,00 0,00I. Dywidendy i udziały w zyskach' w tynr:

0,000,00a) odjednostek powiązanych, w tym:

0,00 0,00- w których jednostka posiada zaańgazowanie w kapitale

0,000,00b) od jednostek pomstałych, w tym:

0,00 0,00- w którychjednostka posiada zaangażowanie w kapitale

I 985,3944,12II. odsetki, wým:
0,000,00- od jednostek powiązanych

0,000,00I1|' Zysk z ýtułu rozchodu akýwów finansowych, w tym:

0,000,00- w jednostkach powiązanych

0,00 0,00IV' Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-t7 584,4347 330,03V. Inne

l4 557,0828 418,31H. Koszý Íinansowe

I 966,1825,96I Odsetki, wtym

1 627,400,00-dlajednosiek poiüąźahych, .
0,000,00II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w ým:
0,000,00- w jednostkach powiązanych'

0,000,00III Aktualizacja wartości akýwów finansorvych

28 392,3s t2 590,90IV Inne

-2tt 879,79/,/ -ą -1l2 146,0lI' Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

System Íinansowo-księgowy Rewizo r EŮMlí,afutňlocław

&rtl tN czlonek Załzadu

1 lttt wydruk z dnia 2018-11-21



Pozycja wartośl na dzień
3t/12/201,7

Wartość na dzień
01/l 0/20r 8

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J'II') 0,00 0,00

I Zyskínadzłłyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I+J) -l12146,0ĺ -2tl 879,79

L Podatek dochodowy 0,00 0,00

M. Pozostałe obowiązkowe znrniejszenia rysku (zwiększenia straý) 0,00 0,00

N. Zysk (strata) neüo (K-L-M) -112146,01 -2t1 879,79

Sprawozdanie za okes 2018-01-01 - 2018-10'01

PźolrWžnĺara

Czlonek 7ałzadu

Słrona2l2

Zĺl$u

)

)

H Proxlmô Sp. z o'o'
81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 4143A/10
NIP:9581 3870

V.
o

System fi nansowo-księgowy Rewizor GT, InsgRT s'ŕ'ü/ľocław

h'*ffi

t:l ,

wydruk z dnia: 20I8-1l-2I


