
INFORMACJA O PODZIALE InfoPower Pro SP. Z O.O. 

Uchwała Zarządu InfoPower Pro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
o przyjęciu planu podziału Spółki 

Zarząd InfoPower Pro  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym na podstawie 
art. 533 § 2 oraz art. 534 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 505; dalej: „KSH”), jednogłośnie przyjmuje plan podziału Spółki o następującej treści: 

Plan Podziału z dnia 22 grudnia 2020 r. 

spółki INFOPOWER PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy 

w drodze przeniesienia części majątku tej spółki na spółkę nową zawiązaną 

INFOPOWER.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

W celu podziału spółki INFOPOWER PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000160398 (zwanej dalej Spółką Dzieloną) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo 

zawiązaną spółkę InfoPower.eu sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką Nowo Zawiązaną) na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 

w zw. z art. 533 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki Dzielonej przyjmuje się następujący plan podziału: 

 

WSTĘP 
Niniejszy plan podziału został sporządzony przez Zarząd InfoPower Pro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000160398, mając na uwadze, że w strukturze 
spółki wyodrębnione są dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa: część, której podstawowym zakresem 
działalności jest handel artykułami medycznymi oraz część zajmująca się odpłatnym świadczeniem usług 
rachunkowych i kadrowo-płacowych na rzecz przedsiębiorstw. Podział spółki ma przyczynić się do efektywnego 
podziału obszarów działalności prowadzonego przedsiębiorstwa; jest on uzasadniony ze względów 
gospodarczych, ekonomicznych i prawnych. 
 

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

Spółka Dzielona: 

a. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
b. Firma: InfoPower Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
c. Siedziba: ul. Kozietulskiego 4A, 85-657 Bydgoszcz  
d. Dane rejestrowe: KRS: 0000160398, NIP: 5542443469, REGON: 092919585 
e. Kapitał zakładowy: 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, który dzieli się na 105 udziałów 

o wartości nominalne 500 (pięćset) złotych każdy.  
f. Wspólnicy: Henryk Kujawa – 84 udziały o łącznej wartości 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) złotych, Mateusz 

Filip Meisner – 21 udziałów o łącznej wartości 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) złotych. 
g. Zakres działalności: Działalność prowadzona przez Spółkę opiera się na dwóch podstawowych zakresach: 

− działalności rachunkowo-księgowej oraz doradztwa podatkowego 



− sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych.  
h. Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 listopada 2020 r. wynosi 

1.105.093,76 (jeden milion sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100) złotych. Wartość 
przenoszonego na Spółkę Nowo Utworzoną majątku wchodzącego w skład ZCP ustalona na dzień 30 
listopada 2020 r. metodą aktywów netto wynosi 572.623,48 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset 
dwadzieścia trzy złote 48/100) złotych.  

i. Spółka dzielona nie jest w likwidacji ani w upadłości, więc zgodnie z art. 528 § 3 k.s.h. może być 
przedmiotem podziału.  
 

Spółka nowo zawiązana  

a. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b. Firma: InfoPower.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c. Siedziba: ul. Kozietulskiego 4A, 85-657 Bydgoszcz, 
d. Kapitał zakładowy: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy.) złotych i będzie dzielić się na 500 udziałów o wartości 

nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział, 
e. Wspólnicy: 

- Henryk Kujawa – 400 udziałów o łącznej wartości 40 000,- (czterdzieści tysięcy) złotych 

- Mateusz Filip Meisner – 100 udziałów o łącznej wartości 10 000,- (dziesięć tysięcy) złotych. 

 

2. Sposób podziału  

1) Podział Spółki dzielonej zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., tj. przez 
przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę 
Nowo Zawiązaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmą wszyscy dotychczasowi 
wspólnicy Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie). 

2) Podział przez wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki 
Dzielonej. Wydzielenie dokonane zostanie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał 
zakładowy. 

3) Po dniu wydzielania Spółki Nowo Zawiązanej umowa Spółki Dzielonej będzie dalej obowiązywała 
w brzmieniu aktualnym na dzień sporządzenia Planu Podziału.  
 

3. Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej 
1) Zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 k.sh. w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej składniki majątkowe, 

wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiązanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów 
w posiadanych w kapitale zakładowych Spółki Dzielonej, tj. w następujący sposób: 
a) Henryk Kujawa obejmie 400 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł każdy, 

b) Mateusz Filip Meisner obejmie 100 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł każdy. 

2) W związku z tym, że wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej stosunku 
wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziału Spółki Nowo Utworzonej nie ustala się.  

3) Różnica pomiędzy wartością majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej a łączną 
wartością nominalną udziałów obejmowanych w Spółce Nowo Zawiązanej zostanie ujęta w kapitale 
zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej.   
 

4. Dopłaty 
Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h. 

 

5. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej 



Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w jej zyskach od dnia wydzielania, czyli 

rejestracji podziału Spółki Dzielonej (art. 530 § 2 k.s.h.).  

 

6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Związaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym 
w Spółce Dzielonej 
Nie przewiduje się przyznania dodatkowych praw. 

 

7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale 
Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną ani Spółkę Nowo Zawiązaną szczególnych korzyści dla 

członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale. 

 

8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg 
przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 

1) Podstawowe zasady podziału składników majątku Spółki Dzielonej w związku z podziałem 
a. W ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej istnieje organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie 

wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych składających się na zorganizowaną 
część przedsiębiorstwa (zwany dalej „ZCP”), którego działalność polega na prowadzeniu działalności 
rachunkowo-księgowej, doradztwie podatkowym, działalności usługowej związanej z administracyjną 
obsługą biura, pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

b. Spółka Nowo Zawiązana będzie prowadziła działalność komercyjną, której nie będzie już prowadziła 
Spółka Dzielona.  

c. Ustala się następującą podstawową zasadę podziału składników majątku Spółki Dzielonej, zgodnie 
z którą Spółce Nowo Zawiązanej przypadają te składniki majątku, które są: 

− funkcjonalnie związane z działalnością ZCP lub  

− wykorzystywane w działalności ZCP. 
d. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione 

w niniejszym Planie Podziału lub w załącznikach do Planu Podziału uważać się będzie za przynależne do 
Spółki Nowo Zawiązanej.  

e. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku jest funkcjonalnie związany z działalnością ZCP, a tym 
samym czy przeszedł w związku z podziałem na Spółkę Nowo Zawiązaną, Spółka Dzielona wraz ze Spółką 
Nowo Zawiązaną zawrą pisemne porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku na 
Spółkę Nowo Zawiązaną. 

f. W przypadku, w którym dany składnik majątku dotyczy całej Spółki Dzielonej i nie jest możliwe jego 
funkcjonalne rozdzielenie na część związaną z działalnością ZCP (w szczególności, jeśli dany składnik 
majątku nie ma charakteru podzielnego), taki składnik majątku zostanie przeniesiony do Spółki Nowo 
Zawiązanej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego planu podziału. 

g. Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w szczególności we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, 
związane z przypadającymi jej składnikami majątku oraz przejętymi funkcjami, także te wynikające ze 
wszelkich umów, także z pracownikami. 

h. Powyższe zasady podziału składników majątku Spółki Dzielonej w związku z podziałem stosuje się 
odpowiednio do praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg oraz 
zezwoleń. 

i. Spółce Nowo Zawiązanej przypadnie także wszelka dokumentacja związana z przejętym przez nią 
majątkiem, zobowiązaniami oraz umowami, w szczególności dokumentacja kadrowa związana 
z pracownikami przypisanymi jej w planie podziału.  

j. Wszyscy pracownicy Spółki dzielonej zostaną przeniesieni do Spółki Nowo Zawiązanej na zasadzie 
art. 231 kodeksu pracy i zachowają dotychczasowe uprawnienia w zakresie warunków pracy i płacy. 
Wykaz tych pracowników stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Planu Podziału. 

2. Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej występujących do 
dnia wydzielenia.  



W okresie od sporządzenia planu podziału do wydzielania Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną 

działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie 

aktywów i zobowiązań wyznaczonych w planie do wydzielenia. Z uwagi na powyższe, ustala się następujące 

zasady dotyczące zmian składników przypadających Spółce Nowo Zawiązanej, które nastąpią do dnia 

wydzielenia: 

a. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników majątku przypadających Spółce 
Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału przypadają Spółce Nowo Zawiązanej. Pozostałe składniki 
majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników majątku nieprzypadających Spółce Nowo 
Zawiązanej przypadają Spółce Dzielonej. 

b. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną – w tym środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne, inne prawa i należności – przypadają Spółce Nowo Zawiązanej, o ile ze względu 
na ich gospodarcze przeznaczenie lub faktyczne wykorzystanie są powiązane wyłącznie z działalnością 
prowadzoną w ramach ZCP.  

c. Zobowiązania zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną lub ujawnione w majątku Spółki Dzielonej przez dniem 
wydzielenia przypadają Spółce Nowo Zawiązanej, o ile są funkcjonalnie związane wyłącznie 
z działalnością ZCP. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do roszczeń Spółki Dzielonej powstałych lub 
ujawnionych przez wydzieleniem bądź opartych na zdarzeniach mających miejsce przez wydzieleniem.  

d. W zakresie środków pieniężnych Spółce Nowo Zawiązanej przypadną środki pieniężne w kwocie, jaka 
będzie zdeponowana w dniu wydzielenia na nast. rachunkach bankowych: 
66 2490 0005 0000 4530 7551 2133, 
31 490 0005 0000 4600 5193 7839, 

52 2490 0005 0000 4612 6290 3600 - prowadzonym przez Alior Bank SA; 

27 1140 2004 0000 3402 7707 1451 – prowadzonym, przez mBank SA; 

oraz w Kasie nr 2. Spółka Nowo Zawiązana nie wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy 

o prowadzenie wskazanie wyżej wymienionych rachunków bankowych.  

e. Jeśli do dnia wydzielenia w ramach ZCP zawarte zostaną umowy o pracę (i odpowiednio umowy 
cywilnoprawne) z nowymi pracownikami, prawa i obowiązki z takich umów przechodzą do Spółki Nowo 
Zawiązanej wraz z składnikami majątkowymi oddanymi do używania takim pracownikom (takimi jak np. 
przenośnie komputery, licencje na programy komputerowe zainstalowane na tych komputerach, 
telefony służbowe itp.).  

f. W przypadku, gdy powstaną wątpliwości, czy dany składnik majątku nabyty lub ujawniony w okresie od 
sporządzenia Planu Podziału do dnia wydzielenia powinien przypaść Spółce Nowo Zawiązanej, wówczas 
przyjmuje się, że przypada on Spółce Nowo Zawiązanej, chyba że Spółka Dzielona i Spółka Nowo 
Zawiązana zawrą porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku na Spółkę Dzieloną. 

g. W okresie wskazanym powyżej Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana będą prowadziły swoją 
działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu oraz przedmiotu działalności 
w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej, tj. w zakresie ZCP, 
innych niż wynikające z normalnej działalności ZCP. 

3. Szczegółowy opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej  
W związku z podziałem na Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeniesiony ZCP, czyli zespół składników 
niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ZCP.  
Spółce Nowo Zawiązanej przypisuje się wprost następujące składniki majątkowe (aktywa i pasywa): 
a. wartości niematerialne i prawne (w tym znaki towarowe, prawa autorskie oraz licencje) wykorzystywane 

wyłącznie do prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym wymienione wprost w załączniku nr 5, 
b. rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym 

wymienione wprost w załączniku nr 6, 
c. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP 

wyszczególnionych w załączniku nr 7, 
d. inwestycje (krótko- i długoterminowe), należności (krótko- i długoterminowe), zobowiązania (krótko- 

i długoterminowe), rezerwy i rozliczenia międzyokresowe związane z działalnością prowadzoną przez 
ZCP, w tym wymienione wprost w załączniku nr 8, 



e. prawo do domen internetowych wykorzystywanej do prowadzenia działalności w ramach ZCP: 
http://www.infopower.bydgoszcz.pl, http://www.infopower.eu a także wszelkie prawa i obowiązki 
związane z posiadaniem i administrowaniem przez Spółkę Dzieloną profilem Biuro Rachunkowe 
InfoPower (https://www.facebook.com/biurorachunkoweinfopower) na portalu społecznościowym 
Facebook, 

f. prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych z działalnością ZCP oraz umów 
zawartych w celu zabezpieczenia wykonania tych umów, których lista stanowi załącznik nr 9, 

g. prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów z pracownikami przypisanymi do ZCP, których 
wykaz stanowi załącznik nr 10, 

h. prawa do baz danych, w tym danych osobowych, wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
w ramach ZCP, wskazanych w załączniku nr 11, 

i. prawa majątkowe do programów komputerowych i aplikacji, wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności w ramach ZCP, w tym wymienione wprost w załączniku nr 12. 

 
9. Ogłoszenie Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej 
Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. nie ogłoszono planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ze względu na 
jego upublicznienie na stronach internetowych Spółki dzielonej pod adresem: http://www.infopower.eu ,  
 
10. Zgoda wspólników spółek uczestniczących w podziale na odstępstwa w zakresie sporządzania 

oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 k.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 
k.s.h. oraz poddaniu badaniu planu podziału przez biegłego i jego opinii  

 
Zgodnie z art. 5381 § 1 ksh na wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili zgodę na 
to, że nie jest wymagane: 
a. sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 k.s.h. 
b. udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h. 
c. badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.  

 
Załączniki do Planu Podziału: 

1. Załącznik nr 1a – Projekt uchwały o podziale (Infopower Pro sp. z o.o.) 
2. Załącznik nr 1b – Projekt uchwały o podziale (Infopower.eu sp. z o.o. w organizacji) 
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy spółki nowo zawiązanej  
4. Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału 
5. Załącznik nr 4a – Zgoda wspólnika Henryka Kujawy 
6. Załącznik nr 4b – Zgoda wspólnika Mateusza Meisnera  
7. Załącznik nr 5 – Wykaz wartości niematerialnych i prawnych 
8. Załącznik nr 6 - Rzeczowe aktywa trwałe  
9. Załącznik nr 7 – Rachunki bankowe 
10. Załącznik nr 8 – Wykaz inwestycji (krótko- i długoterminowe), należności (krótko- i długoterminowe), 

zobowiązania (krótko- i długoterminowe), rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
11. Załącznik nr 9 – Lista umów  
12. Załącznik nr 10 – Lista pracowników  
13. Załącznik nr 11 – Wykaz baz danych  
14. Załącznik nr 12 – Programy komputerowe i aplikacje  

 

Podpisy Członków Zarządu Spółki Dzielonej 

http://www.infopower.bydgoszcz.pl/
http://www.infopower.eu/
https://www.facebook.com/biurorachunkoweinfopower
http://www.infopower.eu/

