
 

 

 

  

PLAN POŁĄCZENIA  

uzgodniony dnia 27 stycznia 2023 roku w Warszawie pomiędzy:  

(1) Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie (96-500), 

przy ul. Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937615, NIP 

8371503159, o kapitale zakładowym w kwocie 292.000 zł, jako spółką przejmującą, zwaną 

dalej „Interkam”,  

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra 

Kucharczyka, 

oraz  

(2) Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. 

Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929163, NIP 

588247414, o kapitale zakładowym w kwocie 10.000 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną 

dalej „Interkar”,  

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra 
Kucharczyka,   
 

oraz  
 

(3) Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w 

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000503695, NIP 588240337, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000 złotych, jako spółką 

przejmowaną, zwaną dalej „Kaszebe”,  

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra 

Kucharczyka, 

  

Interkam, Interkar i Kaszebe zwane są dalej łącznie „Spółkami”, a Interkar i Kaszebe – „Spółkami 

Przejmowanymi”.  

PREAMBUŁA 

1.1 Niniejszy plan połączenia Interkam sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, Interkar sp. z o.o. z siedzibą 

w Redzie oraz Telewizja Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. z siedzibą w Redzie („Plan 

Połączenia”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”).  

  

1.2  Interkam, Interkar oraz Kaszebe zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., 

poprzez przejęcie całego majątku Interkar oraz Kaszebe, jako spółek przejmowanych przez 

Interkam jako spółkę przejmującą („Połączenie”).  



 

    

1.3 Z uwagi na okoliczność, że Interkam posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek 

Przejmowanych, planowane łączenie zostanie przeprowadzone:  

1.3.1 bez podwyższenia kapitału zakładowego Interkam, a ponadto  

1.3.2 w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).  

  

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN 

POŁĄCZENIA:  

1  TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

1.1  Spółka przejmująca:  

Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Sochaczewie.  

1.2  Spółki przejmowane:  

1.2.1 Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Redzie;  

1.2.2 Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie.  

2  SPOSÓB ŁĄCZENIA  

2.1  Połączenie Spółek nastąpi poprzez:  

2.1.1 przeniesienie na Interkam, jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych, całego 

majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz  

2.1.2 rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia ich likwidacji, zgodnie z 

postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.  

2.2  W wyniku Połączenia Interkam jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie 

prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.  

2.3  Z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych 

posiada Interkam jako spółka przejmująca:  

2.3.1 połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Interkam jako spółki 

przejmującej,  

2.3.2  zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone 

sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,  

2.3.3  zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie 

poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,  

2.3.4  zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wskazuje 

informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h, 

3  PRAWA PRZYZNANE PRZEZ INTERKAM JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ 

WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH INTERKAR I 

KASZEBE JAKO SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH  

W związku z Połączeniem, Interkam jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o 

których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom oraz osobom szczególnie 

uprawnionym w Interkar i Kaszebe jako spółkach przejmowanych.  



 

   

4  SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH 

OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU  

Ani Interkam jako spółka przejmująca, ani Interkar i Kaszebe jako spółki przejmowane nie 

przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom 

swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.  

5          ZMIANA UMOWY SPÓŁKI INTERKAM  

W związku z Połączeniem umowa spółki Interkam jako spółki przejmującej zostanie zmieniona w 

zakresie siedziby spółki i sposobu reprezentacji spółki.   

Natomiast z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 

515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Interkam jako spółki przejmującej, 

umowa spółki Interkam nie zostanie zmieniona w zakresie wysokości kapitału zakładowego.  

6  OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA  

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:  

1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Interkam jako spółki przejmującej w sprawie 

połączenia (Załącznik nr 1);  

 

2) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Interkar jako spółki przejmowanej w sprawie 

połączenia (Załącznik nr 2);  

 

3) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Kaszebe jako spółki przejmowanej w sprawie 

połączenia (Załącznik nr 3);  

4) projekt zmian umowy spółki Interkam jako spółki przejmującej (Załącznik nr 4);  

5) ustalenie wartości majątku Interkar jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. 

(Załącznik nr 5);  

6) ustalenie wartości majątku Kaszebe jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. 

(Załącznik nr 6);  

 

7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Interkam sporządzoną dla celów 

połączenia na dzień 31 grudnia 2022 r. (Załącznik nr 7);  

8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Interkar sporządzoną dla celów 

połączenia na dzień 31 grudnia 2022 r. (Załącznik nr 8);  

9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Kaszebe sporządzoną dla celów 

połączenia na dzień 31 grudnia 2022 r. (Załącznik nr 9).  

 

 

Za Interkam sp. z o.o.       Za Interkar sp. z o.o. 

 

 

________________________       ________________________  

Dariusz Chróścielewski       Dariusz Chróścielewski  

 

 



 

    

________________________       ________________________  

Piotr Kucharczyk       Piotr Kucharczyk 

 

Za Telewizja Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.: 

 

 

________________________ 

Dariusz Chróścielewski  

 

 

________________________   

Piotr Kucharczyk 
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Załącznik nr 1  

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Intrekar sp. z o.o. i  Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

Projekt 

Uchwała nr [●]  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Interkam sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie  

w sprawie połączenia Interkam sp. z o.o. z Interkar sp. z o.o. oraz Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.  

  

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interkam sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie („Spółka 

Przejmująca”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Spółki Przejmującej ze 

spółką działającą pod firmą Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, 

ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929163 („Interkar”), jako 

spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą Telewizja Światłowodowa KASZEBE 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000503695 („Kaszebe”), jako spółką przejmowaną, (Interkar oraz Kaszebe łącznie 

zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek 

Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych.  

§ 2  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan 

połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 27 

stycznia 2023 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz 

treść wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany umowy Spółki Przejmującej 

wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia.  

§ 3  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia i wyraża zgodę, że 

połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:  

1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie 

uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca 

posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;  

2) w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia;  



 

 

3) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną 

przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;  

4) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu 

nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Intrekar sp. z o.o. i  Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

 

Projekt 

 

Uchwała nr [●]  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie  

w sprawie połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. oraz Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.  

  

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Redzie („Interkar”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Interkar 

jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Interkam spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Grabskiego 1B, 96-500 

Sochaczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000937615 („Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą, oraz 

ze spółką działającą pod firmą Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000503695 („Kaszebe”), jako spółką przejmowaną, (Interkar oraz Kaszebe łącznie zwane  dalej 

„Spółkami Przejmowanymi”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na 

Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych.  

§ 2  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interkar postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia 

uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 27 stycznia 2023 

roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz treść 

wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany umowy Spółki Przejmującej 

wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia. 

§ 3  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interkar postanawia i wyraża zgodę, że połączenie 

zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:  

1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie 

uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że 

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki 

Przejmowanej;  

2) w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia;  



 

 

3) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną 

przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;  

4) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w 

połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 

1 pkt 6) k.s.h.  

 



 

 

 Załącznik nr 3  

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Intrekar sp. z o.o. i  Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

Projekt 

Uchwała nr [●]  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Redzie  

w sprawie połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. oraz Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

  

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie („Kaszebe”) postanawia o połączeniu w trybie 

art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Kaszebe jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą  Interkam 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława 

Grabskiego 1B, 96-500 Sochaczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937615 („Spółka 

Przejmująca”), jako spółką przejmującą, oraz ze spółką działającą pod firmą Interkar spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. Spółdzielczej 7, 84-240 Reda, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000929163 („Interkar”), jako spółką przejmowaną, (Kaszebe oraz Interkar 

łącznie zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek 

Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych.  

§ 2  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kaszebe postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia 

uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 27 stycznia 2023 

roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz treść 

wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany umowy Spółki Przejmującej 

wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia. 

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kaszebe postanawia i wyraża zgodę, że połączenie 

zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:  

1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie 

uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 

100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;  



 

 

2) w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia;  

3) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną 

przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;  

4) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w 

połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) 

k.s.h. 

 

  



 

 

Załącznik nr 4 

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Intrekar sp. z o.o. i  Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

 

  

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej  

  

1. § 1 ust. 3 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące nowe brzmienie:  

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 

2. § 11 ust. 4 umowy spółki Przejmującej otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

 

„4. W przypadku, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie 

z prokurentem.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Intrekar sp. z o.o. i  Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o. 

 

  

Ustalenie wartości majątku – Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 

dzień 31 grudnia 2022 roku  

  

  

Zarząd spółki pod firmą Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, 

przy ul. Spółdzielczej 7, 84-240 Reda, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929163, zwanej dalej 

„Interkar”, oświadcza w imieniu i na rzecz Interkar w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 

września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:  

W związku z zamiarem połączenia Interkar w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą 

Interkam sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000937615, jako spółką przejmującą oraz ze spółką działającą pod firmą Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. 

Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000503695, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. 

następująca wartość majątku Interkar na dzień 31 grudnia 2022 roku:  

(i) Suma aktywów wynosi 1.483.932,44 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 44/100  złotych);  

(ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 559.437,57 zł (słownie: pięćset 

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 57/100 złotych);   

(iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 924.494,87 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery 

tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery 87/100 złotych).  

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego 

ustalenia.  

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 roku  

Za Interkar sp. z o.o.:  

  

 

 

 ____________________________                  ____________________________  

Dariusz Chróścielewski            Piotr Kucharczyk  



 

 

Załącznik nr 6 

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. i Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.  

 

Ustalenie wartości majątku Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2022 roku 

  

Zarząd spółki pod firmą Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000503695, zwanej dalej „Kaszebe”, oświadcza w imieniu i na rzecz Kaszebe w trybie art. 499 § 

2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:  

W związku z zamiarem połączenia Kaszebe w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą 

Interkam sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000937615, jako spółką przejmującą oraz ze spółką działającą pod firmą Interkar spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. Spółdzielczej 7, 84-240 Reda, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000929163, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na 

dzień 31 grudnia 2022 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość 

majątku Kaszebe na dzień 31 grudnia 2022 roku:  

(i) Suma aktywów wynosi 600.143,44 zł (słownie: sześćset tysięcy sto czterdzieści trzy 44/100 

złotych);  

(ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 425.229,48 zł (słownie: czterysta 

dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 48/100 złotych);  

(iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 174.913,96 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset trzynaście 96/100 złotych).   

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego 

ustalenia.  

  

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 roku  

 

Za Telewizja Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.:  

  

  

 

 

________________________  

 Dariusz Chróścielewski 

  

 

 

  

________________________  

Piotr Kucharczyk 

  



 

 

  

Załącznik nr 7  

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. i Telewizja 

Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.  

 

Oświadczenie spółki Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako 

spółki przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów 

połączenia  

  

Zarząd spółki pod firmą Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Sochaczewie (96-500), przy ul. Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937615, zwanej 

dalej „Interkam”, oświadcza w imieniu i na rzecz Interkam w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 

15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:  

W związku z zamiarem połączenia Interkam w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą, 

Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, przy ul. Spółdzielczej 7, 84-

240 Reda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000929163 oraz spółką pod firmą Telewizja Światłowodowa 

KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. 

Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000503695, jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 

k.s.h. następujący stan księgowy Interkam na dzień 31 grudnia 2022 roku:  

(i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 27.865.600,78 zł (słownie: dwadzieścia 

siedem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 78/100 złotych).  

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia.  

  

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 roku  

Za Interkam sp. z o.o.:  

  

  

 

________________________  

Dariusz Chróścielewski 

  

  

 

________________________  

Piotr Kucharczyk 

  

  

  

  



 

 

Załącznik nr 8 

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. i Telewizja Światłowodowa 

KASZEBE sp. z o.o.  

 

  

Oświadczenie spółki Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki 

przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów 

połączenia  

  

Zarząd spółki pod firmą Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie 

(84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929163, zwanej dalej 

„Interkar”, oświadcza w imieniu i na rzecz Interkar w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 

września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:  

W związku z zamiarem połączenia Interkar w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą, 

Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie (96-500), przy ul. 

Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937615, jako spółką przejmującą oraz ze 

spółką pod firmą Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

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

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503695, jako 

spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku został ustalony 

w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy Interkar na dzień 31 grudnia 

2022 roku:  

(i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.483.932,44 zł (słownie: 

jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 44/100 

złotych).  

 

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia.  

  

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 roku  

Za Interkar sp. z o.o.:  

  

  

 

________________________  

 Dariusz Chróścielewski 

  

  

 

________________________  

Piotr Kucharczyk 

  



 

 

Załącznik nr 9 

do Planu Połączenia Interkam sp. z o.o., Interkar sp. z o.o. i Telewizja Światłowodowa 

KASZEBE sp. z o.o.  

 

  

Oświadczenie spółki Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej zawierające informację o stanie 

księgowym spółki dla celów połączenia  

  

Zarząd spółki pod firmą Telewizja Światłowodowa KASZEBE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000503695, zwanej dalej „Kaszebe”, oświadcza w imieniu i na rzecz Kaszebe w trybie art. 499 § 

2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:  

W związku z zamiarem połączenia Kaszebe w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą 

Interkam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie (96-500), przy ul. 

Władysława Grabskiego 1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937615, jako spółką przejmującą oraz ze 

spółką pod firmą Interkar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie (84-240), 

przy ul. Spółdzielczej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929163, jako spółką przejmowaną, w 

oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 

pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy Kaszebe na dzień 31 grudnia 2022 roku:  

(ii) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 600.143,44 zł (słownie: 

sześćset tysięcy sto czterdzieści trzy 44/100 złotych).  

 

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia.  

  

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 roku  

Za Telewizja Światłowodowa KASZEBE sp. z o.o.:  

  

  

 

________________________  

 Dariusz Chróścielewski 

  

  

 

________________________  

Piotr Kucharczyk 



 

* 

 


