
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI MMS PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. 

KRS 384631 

 

z dnia 28 lutego 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Wprowadzenie.  

 

Zarząd MMS Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384631 posiadającej NIP 6780025041 oraz 

REGON 351000749, działając na podstawie art. 533 oraz 534 Kodeksu spółek handlowych, w 

związku z zamiarem podziału przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa -  tj. Ośrodka jeździeckiego  prowadzonego w Trątnowicach 1A - 

Trątnowice, na nowo zawiązaną spółkę, która działać będzie pod firmą Sentio Equestrian  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trątnowicach, sporządził niniejszy 

plan podziału zwany dalej „Planem Podziału”  

 

II. Warunki podziału   

 

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale.  

 

Spółka dzielona:  

MMS Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. 

Piastów 40 31-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384631 

posiadającej NIP 6780025041 oraz REGON 351000749, posiadająca kapitał zakładowy w 

wysokości 590.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, zwana dalej „Spółką 

Dzieloną”  

 

Spółka nowo zawiązana:  

Sentio Equestrian  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Trątnowice 1A  

w Trątnowicach posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), 

zwana dalej „Spółką Nowo Zawiązaną”  

 

2. Sposób podziału 

Podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez 

przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa tj.  Ośrodka jeździeckiego prowadzonego w Trątnowicach ul. Trątnowice 1A  

do Spółki Nowo Zawiązanej.   

 



Parametry podziału zostały uzgodnione przez wspólników spółki dzielonej w oparciu o wartość 

majątku Spółki Dzielonej oraz o wartość części majątku Spółki Dzielonej w postaci Ośrodka 

jeździeckiego  prowadzonego  w Trątnowicach przy ul. Trątnowice 1A. Zgodnie z wyceną 

wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Ośrodka jeździeckiego wynosi 

12 301 800  zł – wartość nieruchomości oraz środków trwałych powiększona o kwotę 380.800 

jako wartość rynkowa koni wskazanych w pkt 8 załącznika nr 1 do niniejszego planu, 

powiększona o kwotę 58.888 zł jako wartość stanu magazynu- łączna wartość Rynkowa 

wynosi 12 740 688  (Wartość Rynkowa ZCP).  Wartość Rynkowa ZCP odpowiada wartości 

emisyjnej udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.  

W związku z podziałem Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców 

i będzie nadal kontynuować swoją działalność.  

W związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie kapitał zakładowy Spółki Dzielonej 

ulegnie obniżeniu o kwotę 5.000 zł.  

 

3. Stosunek wymiany udziałów spółki dzielonej na udziały spółki nowo zawiązanej  

 

Podział Spółki Dzielonej będzie wiązał się z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki 

Dzielonej o kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej 

wynosić będzie kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy) złotych.  

Udziały w spółce Nowo Zawiązanej zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej tj. 

przez: Panią Agnieszkę Najdzionek i Pana Daniela Najdzionek, w sposób opisany w pkt 4 

niniejszego planu podziału.  

Jednocześnie w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 5.000 

zł (pięć tysięcy złotych) unicestwione zostanie 100 udziałów Spółki Dzielonej o wartości 

nominalnej 50 zł za jeden udział o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).  

Wspólnicy Spółki Dzielonej uzgodnili, że unicestwieniu ulegnie 55 udziałów należących do 

Pani Agnieszki Najdzionek oraz 45 udziałów należących do Pana Daniela Najdzionek.  

Podział Spółki Dzielonej będzie się wiązał z utworzeniem Spółki Nowo Zawiązanej                            

o kapitale zakładowym 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), który będzie dzielił się na 100 równych 

udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) złotych za jeden udział. Wartość emisyjna 

100  udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej wyniesie 12 740 688 zł. Wartość ta odpowiada 

Wartości Rynkowej ZCP określonej w wycenie. Powyższe oznacza, że jeden udział w Spółce 

Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) będzie miał wartość 

emisyjną 127 406,88 zł (sto dwadzieścia siedem  tysięcy czterysta sześć 88/100) złotych.  

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej w 

stosunku 1:1 tzn za każdy umorzony udział w Spółce Dzielonej wspólnik otrzyma udział w 

Spółce Nowo Zawiązanej 

 

 



 

 

4. Zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej  

 

Wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł 

(pięćdziesiąt) złotych, za każdy udział, o wartości emisyjnej127 406,88 zł (sto dwadzieścia 

siedem  tysięcy czterysta sześć 88/100) złotych , o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć 

tysięcy) złotych i łącznej wartości emisyjnej 12 740 688 zł ( dwanaście milionów siedemset 

czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem ) złotych zostaną przyznane w następujący 

sposób:  

Pani Agnieszce Najdzionek w zamian za 55 udziałów w Spółce Dzielonej zostanie 

przyznanych 55 udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej  

Panu Danielowi Najdzionek w zamian za 45 udziałów w Spółce Dzielonej zostanie 

przyznanych 45 udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.  

Po dokonaniu podziału struktura udziałów w Spółce Dzielonej i Spółce Nowo Zawiązanej 

będzie przedstawiać się następująco.  

 

Spółka Dzielona:   

▪ Pani Agnieszka Najdzionek: 5895 udziałów o łącznej wartości nominalnej 294.750 zł 

(dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych.  

▪ Pan Daniel Najdzionek: 5805 udziałów o łącznej wartości nominalnej 290.250 zł (dwieście 

dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. 

Spółka Nowo Zawiązana  

▪ Pani Agnieszka Najdzionek; 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.750 zł (dwa 

tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i o łącznej wartości emisyjnej 7 007 378,40 złotych  

▪ Pan Daniel Najdzionek: 45 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.250 zł (dwa tysiące 

dwieście pięćdziesiąt) złotych i o łącznej wartości emisyjnej 5 733 309,60  złotych.       

 

5. Dzień od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa 

w zysku Spółki Nowo Zawiązanej  

 

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej będą uczestniczyły w zysku Spółki Nowo 

Zawiązanej od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców.  

 



6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom Spółki Dzielonej 

oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.  

  

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych praw 

wspólnikom Spółki Dzielonej obejmującym udziały w Spółce Nowo Zawiązanej oraz dla 

osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej.  

 

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w podziale 

lub innych osób uczestniczących w podziale.  

 

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych 

korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w podziale jak również dla innych osób 

uczestniczących w podziale.  

 

8. Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających 

spółce nowo zawiązanej.  

 

W skład wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej Ośrodka jeździeckiego  prowadzonego w 

Trątnowicach 1A - Trątnowice będą wchodziły wyłącznie uprawnienia, obowiązki oraz składniki 

majątkowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego planu.  

 

9. Podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółki nowo 

zawiązanej.  

 

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane 

wspólnikom spółki dzielonej na zasadach określonych w pkt 3 i 4 niniejszego Planu Podziału.  

 

Załączniki:  

1. Wykaz uprawnień obowiązków oraz składników majątku,  

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o 

podziale. 

3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 

w organizacji o podziale.  

4. Projekt umowy spółki nowo zawiązanej.  

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej  

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej  



7. Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na uproszczenia 

dotyczące procedury podziału o których mowa w art. 5381 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych.  

    

Kraków, dnia 28.02.2023 r 
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