Plan Polqczenia
NiniejszyPlan Polqczeniazostal spozqdzonyna podstawieart. 498 i art. 499 Kodeksu
sp6Nekhandlowych(dalej: KSH) i uzgodnionyw dniu 23 grudnia2011 roku pomigdzy
Zaz4dami ponizszychSp6Nek:
1) BUMARAMUNIGJAS.A.z siedzibqw Skazysku-Kamiennej
anqdalej,,Sp6lkq
Pzejmujqcq",
oraz
2) ZakladyMetalowe,,KRASN|K"Sp. z o.o. zsiedzibqw Kra5niku,
3) FabrykaProdukcjiSpecjalnejSp.z o .o. z siedzibq
w Bolechowie,
4) Wytw6rniaSprzqtuKomunikacyjnego,,PZL-WARSZAWA
ll' S.A.z siedzibq
w Warszawie,
zwanymidalej:,,Sp6lkami
Pzejmowanymi".
I, Gel polqczenia
Celemlqczeniajest osiqgniqciei utrzymanie
silnejpozycjirynkowejw obszarachdzialalno6ci
pozwoli
lqczqcychsiq Spolek.Polqczenie
skoncentrowa6
majqtekposiadanypzez Sp6lki
Pzejmowane w Sp6lce Pzejmujqcej, zoptymalizowa6produkcjq, upro6ci6 struktury
wla5cicielskieoraz pozwoli6 na osiqgniqcieoszczgdno6cikosztowychw obszarach
administracyj
nym,organizacyjnymorazf inansowym.
ll. Typ, firma i siedzibaka2dejzlqczqcychsig sp6lek oraz.spos6b lqczenia
1. W potqczeniu
uczestniczq:
Sp6lkaPzejmujqca:
a) BUMARAMUNICJAS.A. z siedzibqw Skar2yskuKamiennej,ul. Legion6w122,
2A-111 Skazysko-Kamienna,wpisanado rejestrupzedsiqbiorc6wprowadzonego
przez Sqd Rejonowyw Kielcach,X Wydzial Gospodarczypod numerem KRS
0000041811;
kapitalzakladowy:18.281.830,50
PLN, NIP: 663-000-20-96,
REGON
290539889
Typ spolki:spolkaakcyjna,
Sp6lkiPrzejmowane:
b) ZakladyMetalowe,,KRASNIK"Sp. z o.o. z siedzibqw Kra5niku,
ul. Fabryczna
6,
23-210 KraSnik,wpisane do rejestrupzedsiqbiorc6wprowadzonegoprzez Sqd
RejonowyLublin-Wsch6d
z siedzibqw Sr
numeremKRS:0000057173,
kapitalzakl
REGON:431179784
Typspolki:spolkaz ograniczonqodpowie<
c) FabrykaProdukcjiSpecjalnejSp. z o .c
62-005Owiriska,wpisanado rejestrup
RejonowyPoznari-Nowe
Miastoi Wildavr
pod numerem KRS: 0000197155,
NIP:7772749055,
REGON:634541
386

d) Wytw6rnia Sprzgtu Komunikacyjnego,,PZL-WARSZAWAlt" S.A. z siedzibq
w Warszawie,ul. Grochowska306/310,03-840Warszawa,wpisana do rejestru
pzedsigbiorc6w prowadzonegoprzez Sqd Rejonowy dla miasta stofecznego
- KRSpodnumeremKRS:0000068796,
WarszawyXlll WydzialGospodarczy
kapiial
zakladowy:
5225990,00
PLN,NIP:5250001003,
REGON:0108443g0;
Typ spolki:spolkaakcyjna
2. Sposobpolqczenia
2.1. Polqczeniezostanieprzeprowadzone
w trybie art. 492 $ 1 pkt 1 Kodeksusp6lek
handlowych(dalejjako KSH) poprzezprzeniesienie
na Sp6Nkq
Pzejmujqcqcalegomajqtku
Sp6lek Przejmowanych
w zamian za akqe Sp6lki Przejmujqcej,kt6re zostanqwyOine
akcjonariuszom/wsp6lnikom
Sp6NekPzejmowanych
z uwzglgdnieniem
art. 514 KSH, tj.
z vtytqczeniemSp6lki Przejmujqcejjako akcjonariusza/wsp6lnika
Sp6lek Przejmowanych,
kt6ranie obejmieakcjiwNasnych
w zamianza akqeludzialy
w SpolkachPzejmowanych.
2.2. Na skutek potqczeniakapital zakladowySp6NkiPzejmujqcejzostaniepodwy2szony
z kwoty 18.281.830,50
PLN (slownie:osiemna6cie
jeden
milion6wdwie6cieosiemdziesiqt
tysiqcy osiemsettrzydzieSci50/100)do kwoty 18.715.432,50
A (slownie:osiemna6cie
milionowsiedemsetpigtna5cietysiqcy czterystatzydzie5cidwa 50/100),tj. o kwotg
433.602,00zl (slownie:czterystatrzydzie6ci
tzy tysiqcesze56setdwazlote),w diodzeemisji
96.356 (slownie:dziewiq6dziesiqt
sze6ctysigcytzysta pig6dziesiqtsze56)akcji zwyklych
imiennychserii F o warto5cinominalnej4,50 (slownie:cztery Aote 50t100)ka2da(,nicje
Polqczeniowe").
lll. Stosunek wymiany udzial6w/akcji Sp6lek Przejmowanych na akcje Sp6lki
Przejmujqcej
3.1 ParytetwymianyakcjiSp6Nki
Przejmujqcejw
zamianza akcjeSp6lekPrzejmowanych:
Akcje Polqczeniowezostanq wydane uprawnionymwsp6lnikom/akcjonariuszom
Sp6lek
Przejmowanychprzy zastosowaniunastgpujqcegostosunku wymiany akcji (,,Parytet
Wymiany"):
1) Wytw6rniaSprzqtuKomunikacyjnego
ll" S.A.:1 : 0,77869271,
,,PZL-WARSZAWA
tj.
w zamian za 1 fiednq) akcjg w wytw6rni spzgtu Komunikacyjnego,pzLWARSZAWAll" S.A. zostanieWzyznane0,77869271akcji w BUMARAMUNICJA
S.,A.,z zastrzezeniempkt lV oraz z ewentualnymidopNatami
na zasadach
okre6lonych
w pkt V,
2) FabrykaProdukcjispecjalnejsp.z o.o.:1 : G,62228540,\.
w zamianza 1 fleden)
udzialw FabryceProdukcjiSpecjalnej Sp. z o.o. zostanieprzyznane6,62228540
akcji tru BU[V!A.R
AIVIUNICJA.
pkt !V oraz z ewentualnyrni
S.A. z zastrze2eniern
doplatamina zasadachokre6lonych
w pktV,
3) ZakladyMetalowe
Sp.z o.o.: niestosujesiql
,,KRASNIK"
3.2 Metodyzastosowane
dla okre5lenia
Parytetu
Wymiany
(l) DlaSp6lkiPzejmujqcej.BUMARAMUNIGJA
S.A.:
Podstawq wyceny akcji BUMAR AMUNICJA S.A., zastosowanq dla potzeb qsfslspio\-*-z

parytetuwymianyakcji/udzial6w
SpotekPzejmowanychna akcje Sp6lkiPrzejmujqcej,
je
metoda mieszana wyceny. Wycenq oparto na zastosowaniumetody majatkow
(skorygowanvchaktywow
(skorygowanych
(pzvszfvch przeptyw6
przeolvw6
aktvwow netto) oraz
otaz metody
metodv dochodowej
nrzerrhmr6
(pzyszfych
dochodowei (orzvszlvr:h
pienigZnych).
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BUMAR
AMUNICJA
S.A.posiada100%udziat6w
Zaklad6w
Metalowych
Kra5nik
Sp.z o.o.,

2/5

Medianawarto6ciakqiz zastosowanych
metodwycenySp6Nki
wynosi151,34 PLN.
(ll) DlaSp6tekPzejmowanych:
- FabrykaProdukcjiSpecjalnej
Sp. z o.o.:
Podstawq
vvyceny
udziaNow
FabrykiProdukcji
Specjalnej
Sp.z o.o.,zastosowanq
dla potzeb
ustaleniaparytetuwymianyjej udziaN6w
na akcjeSp6Nki
Pzejmujqcej,jest metodami.eszana
wyceny.Wyceng oparto na zastosowaniumetody majqtkowej(skorygowanych
aktywow
netto)orazmetodydochodowej(przyszlych
pzeplyw6wpienigznych).
Medianawarto5ciudzialuz zastosowanych
metodwycenySp6lkiwynosi1.002,21pLN.
- Wytw6rniaSprzgtuKomunikacyjnego,,PZL-WARSZAWA
ll" S.A.:
Podstawqwyceny akcji Wytw6rni Sprzgtu Komunikacyjnego
,,PZl-Warszawall" S.A.,
zastosowanqdla potzeb ustaleniaparytetuwymianyakcji Sp6lki Pzejmowanejna akcje
Spolk!Pzejmujqcej,jest metodamieszanawyceny.Wycengopartona zastosowaniu
metody
majqtkowej(skorygowanych
aktyw6wnetto) oraz metody por6wnawczejpodzielonejni
wskaZnikowq
w oparciuo por6wnywalne
sp6lkibran2oweiwskaZnikowqw oparciuo spOtt<i
por6wnywalne w zakresie efektywno6cifinansowo-ekonomicznej
(jako komponent
dochodowy).
Medianawarto6ciakcjiz zastosowanych
metodwycenysp6lkiwynosi117,85PLN.
-Zaklady MetaloweKra5nikSp. z o.o. - nie stosuje sig2
lV. Zasadydotyczqceprzyznaniaakcji w Sp6lcePzejmujqcej
4,1 Akcje Polqczeniowebedq pzyslugiwac osobom bgdqcym wsp6lnikami lub
akcjonariuszamiSp6lek Przejmowanychw dniu polqczenia,z wylqczeniem Sp6lki
jakoakcjonariusza/wspolnika
Pzejmujqcej
SpolekPrzejmowanych
(art.514 KSH).
4.2 ticzbq otzymanych Akcji Polqczeniowychbqdzie stanowi6 iloczyn akcji/udziat6w
posiadanychprzez danego akcjonariusza/wsp6lnika
Sp6fki Pzejmowanej z ustalonym
ParytetemWymiany.W sytuacjiotrzymanialiczbyniebqdqcejliczbqcalkowitq,zostanieona
zaokrqglona
w d6f do najbli2szejliczbycalkowitej- jednak2e,jeZeliiloczynjest mniejszyod
1,zostanie
on zaokrqglony
w 9619do 1.
V. Doplaty
5.1 Akcjonariuszowi/wsp6lnikowi
Sp6lkiPzejrnowanej,kt6ryw wynikuprzewidzianego
w pkt
4.2. zaokrqgleniaw d6t nie otrzymalulamkowejczgsciAkcji Polqczeniowej
przyilugiwa6
bgdzie doplata w got6wce. Kwota doplaty nale2na uprawnionemuakcjonariuizowi
/wsp6lnikowi
Sp6lkiPzejmowanejzostaniewyliczonawedlugnastqpujqcego
wzoru:
D=AxW
gdzie:
D - oznacza otg doplaty,
A - oznaczaulamek,o kt6ryzostafzaokrqglony
w doliloczynwskazany
w punkcie4.2,
w - oznaczawarto66jednej akcji sp6tki Pzejmujqcejpzyjqtq w wyniku pzeprowa
wycenyna potrzebyPolqczenia.
5.2. Akcjonariusz/wsp6lnik
Sp6lkiPzejmowanej,kt6ryw wyniku pzewidzianegow pkt 4.
zaokrqgfeniaw 9619 otrzymalAkcjg Polqczeniowq,
zobowiqzanybgdzie do wniesieni
doplatyw got6wcena rzeczSp6lkiPrzejmujqcej,
w terminiemiesiqcaod dniapoNqczenia
Kwota doplaty naleZnaod zobowiqzanegoakcjo
zostaniewyliczona
wedlugnastgpujqcego
wzoru:
D=Ax\A

M

gdzie:
D - oznacza kwotg doplaty,

d^

A - oznaczauNamek,kt6ryzostalzaokrqglony
w 9619iloczynwskazanyw punkcie4.2,
9
w - oznaczawartos6
i."o*t akcji sp6Nki-po"irr]iclj'pzv.ietq w wynikup2eprowadzonej
wycenyna potzeby polqczenia.

le w wyniku polqczenia uprawniajq do
pzejmujqcejpoczqwszyod
wa w zyskuS_p6fki
onczqcysig 31 grudnia2072r: bt" ui.,itnigci"
awniajq do uczestnictwaw zysku Sp'O*i
012r.
jmujqcq akcjonariuszomlwsp6lnikomoraz
I
przejmowanych.
w
Spolkach
Przejmujqcq
akcjonariuszom/wsp6lnikom
oraz
h Pzejmowanychpraw wykraczal4cychpoi

an6w lqczqcychsie sp6lek, a tak2e innych
czlonk6worgan6wlqczqcychsig Sp6tekoraz
Vlll. Pozostalepostanowienia.

9.2 Zalqcznikido planupolqczenia:
zenia Akcjonariuszy Spolki pzejmujqcej
p6tek- ZaNqcznik
nr 1;
madzeniaWsp6lnik6wSp6lki pzejmowanej
y Bolechowieo polqczeniuspolek_ Zalqcznii

9.3 Niniejszy
Planzostalspozqdzonyw oSmiujednobzmiqcych
po dwadla
egzemplarzach,
ka2dejzlqczqcychsig Sp6Nek.
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