
PLAN POŁĄCZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA HOLDING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MEDVIT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 15 kwietnia 2021 r. pomiędzy: 

1. Centrum Medycznym Damiana Holding spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581 („Spółka Przejmująca") 

a 

2. Medvit spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 

42B, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000006115 („Spółka Przejmowana"). 

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie 

zwane również „Spółkami" lub każda z nich indywidualnie „Spółką". 

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH"), w związku z zamiarem 

dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 

Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH - w trybie łączenia się przez 

przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści: 

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek 

1.1 Spółka Przejmująca: 

Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581. 

1.2 Spółka Przejmowana: 

Medvit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 

42B, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000006115. 

2. Sposób łączenia oraz jego skutki 

2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

2.2 Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest 

spółka prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Eindhoven 



(„Medicover"), wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym 

Spółki Przejmującej zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. 

Medicover, w zamian z posiadane udziały Spółki Przejmowanej, stosownie do parytetu 

wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia. 

2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego. 

2.4 Dniem połączenia („Dzień Połączenia") będzie dzień wpisania połączenia do rejestru 

przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH 

wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie 

Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu. 

2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz 

wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 

3. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej 

3.1 W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, w zamian za 200 

(słownie: dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) 

złotych każdy otrzyma 4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) nowych 

udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy 

(„Parytet Wymiany"). 

3.2 Na potrzeby ustalenia Parytetu Wymiany dokonano ustalenia wartości jednego udziału Spółki 

Przejmowanej oraz jednego udziału Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2021 r., uwzględniając 

wartość majątku Spółek. 

3.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat. 

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej 

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jedynemu 

wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, odpowiednio do liczby udziałów posiadanych przez 

niego w Spółce Przejmowanej w Dniu Połączenia, zgodnie z Parytetem Wymiany. 

5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki 

Przejmującej 

Przyznane Medicover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą 

uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia. 

6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem 

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie 

zostaną przyznane żadne uprawniania i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w 

art. 499§lpkt5) KSH. 



Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w 

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

KSH. 

7. Wymagane zgody lub zezwolenia 

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie 

koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w 

połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej 

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej z uwagi na 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 

10.397.500 (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych do 

kwoty 12.616.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset szesnaście tysięcy) złotych, tj. o kwotę 

2.218.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy pięćset) złotych poprzez utworzenie 

4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) nowych udziałów Spółki o wartości 

nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.218.500 (słownie: 

dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy pięćset) złotych. Całość nowych udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki zostanie przyznana jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. 

Medicover, oraz pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej. 

9. Nieruchomości 

Żadna ze Spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w 

rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

10. Załączniki 

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty: 

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną 

(Załącznik nr 1); 

2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą 

(Załącznik nr 2); 

3. projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (Załącznik nr 3), 

4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2021 r. (Załącznik nr 4); 

5. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2021 r (Załącznik nr 5); 



6. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki 

Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2021 r (Załącznik nr 6). 

W imieniu Spółki Przejmującej: W imieniu Spółki Przejmowanej: 

CZŁONEK ZARZĄDU 
DYREKTOR ZARZ^^DZAJĄCY 

Agn 

Agnieszka Dziedzic-Pasik 

Członek Zarządu 

CZŁONEK ZAi^ĄDU 

Marek Kubicki 

Członek Zarządu 

CZŁONEK Z 

Marek Kubicki 

Członek Zarządu 

CZŁONEK ZARZĄDU 

Pii 

Piotr Lach 

"^mifsduDzMzic-Pasik 

Agnieszka Dziedzic-Pasik 

Członek Zarządu 

Pipp^/ojciechowski 

'Ćzfóne/ Zarządu 

Członek Zarządu 



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - projekt uchwały spółki Przejmującej 

„UCHWAŁA NR f 1/2021 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SR. Z 0.0. 

Z DNIA [_] 2021R. 

W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

ZE SPÓŁKĄ MEDVIT SP. Z O.O., PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIANY 

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI 

1. Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH") 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne Damiana Holding spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000189581 („Spółka Przejmująca"), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz 

załącznikami do planu połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Medvit spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000006115 („Spółka Przejmowana"), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej 

ze Spółką Przejmowaną. 

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za 

nowe Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 

tj. spółce prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.Y. z siedzibą w Eindhoven 

(„Medicover"). 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 

KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w brzmieniu 

ogłoszonym na stronach internetowych spółek w dniu [ ] 2021 r. („Plan Połączenia"). 

1. W związku z połączeniem jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, lub 

osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne 

uprawniania i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) 

KSH. 

§1.  

§2.  

§3.  



2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w 

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

pkt 6) KSH. 

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. Medicover, w zamian za 200 

(słownie: dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 (słownie: 

pięćset) złotych każdy otrzyma 4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) 

nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych 

każdy („Parytet Wymiany"). 

2. Przyznane Medicover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą 

uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia. 

1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z 

kwotylO.397.500 (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 

złotych do kwoty 12.616.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset szesnaście tysięcy 

złotych, tj. o kwotę 2.218.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy pięćset) 

złotych, poprzez utworzenie 4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) 

nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych 

każdy i łącznej wartości nominalnej 2.218.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście 

tysięcy pięćset) złotych. 

2. Całość nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie 

przyznana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, oraz pokryta majątkiem Spółki 

Przejmowanej. 

3. Nadwyżka wartości nowych udziałów ponad wartość nominalną nowych udziałów zostanie 

przelana na kapitał zapasowy Spółki. 

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 

KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej 

wskazane w Załączniku nr 3 do planu połączenia oraz dokonuje zmiany aktu założycielskiego Spółki w 

ten sposób, że: 

§ 8.1. aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.616.000 zł (dwanaście milionów sześćset szesnaście tysięcy 

złotych) i dzieli się na 25.232 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) równe i niepodzielne 

udziały, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 

1 (jeden) udział." 

§4.  

§5.  

§6.  



§ 9 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Przy założeniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 100 (sto) 

objął Marcin Radziwiłł pokrywając je w całości gotówką. Następnie 20.695 (dwadzieścia tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Centrum Medycznym 

Damiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000132852, zostało przyznanych ABC Medicover 

Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Następnie 4.437 (cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem 

udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Medwt sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, KRS 

0000006115, zostało przyznanych ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Eindhoven." 

§7.  

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i 

prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. 

§8.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - projekt uchwały spółki Przejmowanej 

„UCHWAŁA NR f 1/2021 

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

MEDVITSP.  ZO.O.  

Z DNIA [_] 2021R. 

W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA MEDVIT SP. Z 0.0 ZE SPÓŁKĄ CENTRUM 

MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ AKTU 

ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

§1. 

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH") Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki Medvit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006115 („Spółka Przejmowana"), po 

zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki 

Przejmowanej ze spółką Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000189581 („Spółka Przejmująca"), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 

ze Spółką Przejmującą. 

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian 

za nowe Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki 

Przejmowanej tj. spółce prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w 

Eindhoven („Medicover"). 

§2.  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 506 § 4 

KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w brzmieniu 

ogłoszonym na stronach internetowych spółek w dniu [ ] 2021 r. („Plan Połączenia"). 

§3.  

1. W związku z połączeniem jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, lub 

osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne 

uprawniania i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) 

KSH. / 



2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w 

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

pkt 6) KSH. 

§4.  

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. Medicover, w zamian za 200 

(słownie: dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 (słownie: 

pięćset) złotych każdy otrzyma 4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) 

nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych 

każdy („Parytet Wymiany"). 

2. Przyznane Medicover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą 

uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia. 

§5.  

1. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 

niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 

10.397.500 (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 

złotych do kwoty 12.616.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset szesnaście tysięcy) 

złotych, tj. o kwotę 2.218.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy pięćset) 

złotych poprzez utworzenie 4.437 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) 

nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych 

każdy i łącznej wartości nominalnej 2.218.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście 

tysięcy pięćset)złotych. 

2. W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, działając na podstawie 

przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na następującą zmianę aktu 

założycielskiego Spółki Przejmującej: 

§ 8.1. aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.616.000 zł (dwanaście milionów sześćset szesnaście 

tysięcy złotych) i dzieli się na 25.232 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) równe i 

niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Każdy Wspólnik może 

posiadać więcej niż 1 (jeden) udział." 

§ 9 aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Przy założeniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 100 (sto) objął 

Marcin Radziwiłł pokrywając je w całości gotówką. Następnie 20.695 (dwadzieścia tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Centrum 

Medycznym Damiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000132852, zostało przyznanych 

ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Następnie 4.437 (cztery tysiące 



czterysta trzydzieści siedem udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Medvit sp. z o.o. z 

siedzibą w Piasecznie, KRS 0000006115, zostało przyznanych ABC Medicover Holdings B.y. z 

siedzibą w Eindhoven." 

3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 

wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, uwzględniającą zmiany, o 

których mowa powyżej, w następującym brzmieniu: 

§1. Marcin Radziwiłł oświadcza, że zakłada Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej 

Spółką. 

§2. Spółka będzie prowadzona pod firmą „Centrum Medyczne Damiana Holding" Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy „Centrum Medyczne Damiana 

Holding" Sp. z o.o. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 

§3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 

§4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§6. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami 

fizycznymi i prawnymi, krajowymi i zagranicznymi, a także przystępować do spółek i innych 

podmiotów gospodarczych już istniejących. 

§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO): 

1) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10.A, 

2) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z, 

3) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z, 

4) Przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z, 

5) Działalność szpitali -86.10.Z, 

6) Praktyka lekarska ogólna - 86.21.Z, 

7) Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z, 

8) Praktyka lekarska dentystyczna - 86.23.Z, 

9) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z, 

10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 

11) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne -66. 

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 



12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach - 47.74.Z, 

13) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 47.73.Z, 

14) Działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A, 

15) Pozostała działalność iv zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana -

86.90.E, 

16) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z, 

17) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z, 

18) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z, 

19) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

targowiskami - 47.99.Z, 

20) Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych - 66.22.Z, 

21) Wynajem dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - 77.39.Z, 

22) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z, 

23) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -

70.22.Z, 

24) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych - 70.10.Z, 

25) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

-63.11.Z, 

26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z, 

27) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z, 

28) Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z, 

29) Działalność prawnicza - 69.10.Z, 

30) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych - 66.19.Z, 

31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99.Z, 

32) Działalność taksówek osobowych - 49.32.Z, 

33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33 



34) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona iv 

wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z, 

35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 47.78.Z, 

36) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z, 

37) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -95.21.Z, 

38) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z, 

39) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z, 

40) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z, 

41) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 47.42.Z, 

42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z, 

43) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z, 

44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -

62.09.Z, 

45) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - 77.29.Z, 

46) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z, 

47) Pośrednictwo kredytowe, 

48) Sprzedaż detaliczna i wynajem kamer termowizyjnych oraz innego sprzętu diagnostycznego. 

2. W dziedzinach wymagających zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu. 

§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.616.000 zł (dwanaście milionów sześćset szesnaście tysięcy 

złotych) i dzieii się na 25.232 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) równe i niepodzielne 

udziały, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej 

niż 1 (jeden) udział. 

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 

20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), podjęta w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, 

nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. 

§ 9. Przy założeniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 100 (sto) objął 

Marcin Radziwiłł, pokrywając je iv całości gotówka, natomiast w wyniku połączenia Spółki ze spółką 

pod firmą „Centrum Medyczne Damiana" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (KRS 0000132852) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, 20.695 (dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów zostało przyznanych 

spółce pod firmą ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Następnie 4.437 (cztery 

tysiące czterysta trzydzieści siedem udziałów utworzonych iv wyniku połączenia z Medvit sp. z o.q. z 



siedzibg iv Piasecznie, KRS 0000006115, zostało przyznanych ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibg 

w Eindhoven. 

§10. [skreślony] 

§ 11. Uchwała Zgromadzenia Wspóiników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat w 

wysokości do dziesięciokrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów. 

§ 12.1. Udziały iv kapitale zakładowym mogą zostać umorzone przez obniżenie kapitału zakładowego 

lub z czystego zysku, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, po ich uprzednim nabyciu przez 

Spółkę IV tym celu (umorzenie dobrowoine). 

2. Spłata następuje po cenie równej wartości bilansowej, nie niższej jednak niż wartość udziałów 

wynikająca z Aktu Założycielskiego Spółki. 

§ 13. Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. 

§ 14. Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział daje prawo do jednego głosu. 

2. [skreślony] 

3. [skreślony] 

§ 15.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 

a) podział zysków oraz ustalenie sposobu pokrycia strat, 

b) uchwalenie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia działalności Spółki, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie zasad wynagradzania 

członków Zarządu, 

d) zmiany Aktu Założycieiskiego Spółki, iv tym zmiany przedmiotu działalności Spółki, 

rozwiązanie i likwidacja Spółki, podjęcie uchwały o połączeniu Spółki lub zbycia 

przedsiębiorstwa, 

e) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, 

f) [skreślony] 

g) zbycie lub nabycie nieruchomości, 

h) inne sprawy przewidziane przepisami prawa albo przedłożone przez Wspólników lub Zarząd. 

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 

dwukrotnie lub więcej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia 

Wspólników. 

§ 16.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

2. Wspólnicy mogą powołać Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

3. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, chyba że uchwała Wspólników 



inaczej. Art. 202 §112 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. 

§ 17. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 18. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki osoba upoważniona 

przez Zgromadzenie Wspólników. 

§ 19.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2004 roku. 

§ 20. 1. Zysk bilansowy Spółki (pomniejszony o obowiązkowe obciążenie zysku ustalone przepisami 

prawa) stanowi zysk do podziału. 

2. Wspólnicy mają prawo do części zysku przeznaczonego do podziału proporcjonalnie do ich 

udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość lub część zysku od podziału i 

przeznaczyć go na tworzenie lub zasilenie funduszy celowych Spółki. 

4. Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, 

jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim Spółki mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa." 

§7.  

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i 

prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej 

PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI 

CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

§ 8.1. aktu założycielskiego Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. („Spółka Przejmująca") 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.616.000 zł (dwanaście milionów sześćset szesnaście 

tysięcy złotych) i dzieli się na 25.232 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) równe i 

niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Każdy Wspólnik może 

posiadać więcej niż 1 (jeden) udział." 

§ 9 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Przy założeniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 100 (sto) objął 
Marcin Radziwiłł pokrywając je w całości gotówką. Następnie 20.695 (dwadzieścia tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Centrum 
Medycznym Damiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000132852, zostało przyznanych 
ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Następnie 4.437 (cztery tysiące 
czterysta trzydzieści siedem udziałów utworzonych w wyniku połączenia z Medvit sp. z o.o. z 
siedzibą w Piasecznie, KRS 0000006115, zostało przyznanych ABC Medicover Holdings B.V. z 
siedzibą w Eindhoven." 



UCHWAŁA 
ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

Z DNIA 15 KWIETNIA 2021 R. 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI 

CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 
ZE SPÓŁKĄ MEDVIT SP. Z 0.0. 

Zarząd spółki Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581 („Spółka"), 
przyjmuje plan połączenia w brzmieniu wyrażonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik; plan Połączenia spółki Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o.o. ze spółką Medvit 
sp. z o.o. 

§ 1  

Agnieszka Dziedzic-Pasik 
Członek Zarządu 

Marek Kubicki 
Członek Zarządu 

Piotr Lach 

Członek Zarządu 



Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 roku 

OŚWIADCZENIE 

ZARZĄDU CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

ZŁOŻONE W TRYBIE ART. 208 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

Zarząd spółki Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581 („Spółka 
Przejmująca"), niniejszym oświadcza, iż połączenie Spółki Przejmującej ze spółką Medvit spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006115 

(„Spółka Przejmowana") nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji 
polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie spółki biorące udział w połączeniu 

należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów. 

CZŁONEK ZARZĄDU 

Agnieszka Dziedzic-Pasik 
Członek Zarządu 

Marek Kubicki 
Członek Zarządu 

Piotr Lach 

Członek Zarządu 



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) 

MEDVIT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NA DZIEŃ 1 MARCA 2021 R. 

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH") i zawiera informacje o ustaleniu wartości majątku Medvit spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006115 

(„Spółka") będącej Spółką Przejmowaną w ramach planowanego połączenia ze spółką Centrum 

Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000189581, będącą Spółką Przejmującą. 

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, przyjęto wycenę 

księgową, opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 marca 2021 r. 

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, iż wartość majątku Spółki jest równa jej 

wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę 

pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. 

Zarząd Spółki ustala, iż wartości majątku Spółki (aktywów netto) na dzień 1 marca 2021 r. wynosi 

2.218.331,48 zł. 

zł 

AKTYWA 

2.908.328,22 

Aktywa trwałe 337.779,03 

Wartości niematerialne i prawne 27.054,27 

Inwestycje długoterminowe 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

Aktywa obrotowe 2.570.549,19 

Należności krótkoterminowe 889.052,61 



Inwestycje krótkoterminowe 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

1.681.496,58 

0,00 

ZOBOWIĄZANIA 689.996,74 

I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

Rezerwy na zobowiązania 117.007,91 

Zobowiązania krótkoterminowe 572.988,83 

W imieniu Spółki Przejmowanej: 

CZŁONEK ZAF ĄDU 

CZŁOMEK ZARZĄDU 
DYREKTCFE ZARZĄDZAJĄCY 

Afiii it 'ssnYt D:icdztc-Ftmk 
Agnieszka Dziedzic-Pasik Marek Kubicki 

Członek Zarządu Członek Zarządu 



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA HOLDING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONE DLA 

CELÓW POŁĄCZENIA, NA DZIEŃ 1 MARCA 2021 R. 

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH") i zawiera informację o stanie księgowym Centrum Medycznego Damiana 

Holding spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 45, 

02-739 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000189581 („Spółka") będącej Spółką Przejmującą w ramach planowanego 

połączenia ze spółką Medvit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy 

ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000006115, będącą Spółką Przejmowaną. 

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 1 marca 2021 r.: 

1. bilans Centrum Medycznego Damiana Holding spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę - 50.992.391,34 zł, 

2. bilans Centrum Medycznego Damiana Holding spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) - 22.582.937,52 zł. 

Bilans Centrum Medycznego Damiana Holding spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 

marca 2021 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni 

bilans roczny. 

W imieniu Spółki Przejmującej: 

Agnieszka Dziedzic-Pasik 

Członek Zarządu 

Marek Kubicki 

Członek Zarządu 

Piotr Lach 

Członek Zarządu 



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

MEDVIT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANA 

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2021 R. 

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH") i zawiera informację o stanie księgowym Medvit spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006115 („Spółka"), 

będącej Spółką Przejmowaną w ramach planowanego połączenia ze spółką Centrum Medyczne 

Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000189581, będącą Spółką Przejmującą. 

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 1 marca 2021 r.: 

1. bilans Medvit spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje po stronie aktywów i 

pasywów sumę - 2.908.328,22 zł, 

2. bilans Medvit spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje sumę aktywów netto (kapitały 

własne)-2.218.331,48 zł. 

Bilans Medvit spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony 

przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny. 

W imieniu Spółki Przejmowanej: 

Agnieszka Dziedzic-Pasik Marek Kubicki 

Członek Zarządu Członek Zarządu 



UCHWAŁA 
ZARZĄDU SPÓŁKI MEDVITSP. Z 0.0. 

Z DNIA 15 KWIETNIA 2021 R. 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI 

MEDVIT SP. Z 0.0. ZE SPÓŁKĄ 
CENTRUM MEDYCZNYM DAMIANA HOLDING SP. Z 0.0. 

Zarząd spółki Medvit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. 
Puławskiej 42B, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000006115 („Spółka"), przyjmuje plan połączenia w brzmieniu 
wyrażonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik: plan Połączenia spółki Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. ze spółką Medvit sp. 
z 0.0. 

§1 

§ 2  

Członek Zarządu 
Marek Kubicki 

Członek Zarządu 




