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Raport bieżący 11/2010 

 

Temat: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia 
 
 
Zarząd spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka 
Akcyjna, używającej w wersji skróconej firmy KOGENERACJA S.A., z siedzibą  
we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000001010, kapitał zakładowy 74.500.000,00 zł, opłacony w całości, NIP 896-000-00-
32, REGON 931020068, działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia ze spółką Zakład Ciepłowniczy 
„TERM-HYDRAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, używającą skróconej nazwy 
ZC „TERM-HYDRAL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 67a, 51-
317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000075149, kapitał zakładowy 10.212.000,00 zł, NIP 
8951582201, REGON 931129291. 
 
W dniu 6 kwietnia 2010 r. został podpisany Plan połączenia, zgodnie z którym połączenie 
dokonane ma zostać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1  
oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku Spółki 
przejmowanej (ZC „TERM-HYDRAL” Sp. z o.o.) na Spółkę przejmującą (KOGENERACJA 
S.A.) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej i bez wymiany udziałów 
Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej, tj. przez przejęcie. 
 
Plan połączenia został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  
nr 75/2010 poz. 4576 z dnia 19 kwietnia 2010 r. oraz przekazany do publicznej wiadomości  
w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. 
 
Pierwsze zawiadomienie o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną zostało opublikowane 
w dniu 20 kwietnia 2010 r. w raporcie bieżącym nr 8/2010 oraz umieszczone  
na stronie internetowej Spółki (www.kogeneracja.com.pl), zgodnie z trybem określonym  
w art. 504 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały 
o połączeniu spółek, zostało zwołane na dzień 25 maja 2010 r. poprzez publikację  
w dniu 28 kwietnia 2010 r. raportu bieżącego nr 9/2010 i umieszczenie Ogłoszenia o 
zwołaniu NWZ na stronie internetowej Spółki. 

 

http://www.kogeneracja.com.pl/


Począwszy od dnia 20 kwietnia 2010 r. aż do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
(włącznie) Akcjonariusze mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki przy  
ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu, w Budynku A, w pokoju nr 106, w godzinach od 800 do 1400 
następujące dokumenty: 
- Plan połączenia, 
- Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek 

za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z Opinią i raportem biegłego rewidenta, 
- dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2, tj. załączniki do Planu połączenia. 
 
Stosownie do postanowień art. 516 § 6 dla potrzeb połączenia nie sporządzano: 
- Sprawozdań Zarządów łączących się spółek sporządzanych dla celów połączenia, 
- Opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia. 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące 
 
 


