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Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony 
dnia 1 października 2019 r. pomiędzy zarządami następujących spółek: 
 
1. WATER TIGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(adres: ul. Wspólna 52/54 lok. 12A, 00-684 Warszawa), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000601049, o kapitale zakładowym w wysokości 
5.000,00 PLN, posiadającą numer NIP: 7010546595 oraz REGON: 363700147 (dalej 
jako „Spółka Przejmująca” lub „ ”), 

 
oraz 
 

2. GETFRESH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000567463, o kapitale zakładowym w wysokości 10.005.000,00 
PLN, posiadającą numer NIP: 5252624211 oraz REGON: 362066553, (dalej jako 
„Spółka Przejmowana” lub „GETFRESH”), 

 
WATER TIGER oraz GETFRESH zwane są dalej łącznie „Spółkami Łączącymi”. 
 
Zważywszy na to, że: 
 
(i) Spółki Łączące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania, 
(ii) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

Przejmowanej, 
(iii) Spółki Łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów 
regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w następstwie czego:  
(1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,  
(2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka 

Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, 
 
Spółki Łączące zgodnie postanowiły co następuje: 
 
Zarządy Spółek Łączących, działając wspólnie na podstawie przepisów art. 498, art. 499 oraz 
art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Ksh”), niniejszym ustalają 
następujący Plan Połączenia tych spółek:  
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I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek 
 

1. WATER TIGER: 
 
A. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
B. Firma: WATER TIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
C. Siedziba: Warszawa, 
D. Pozostałe informacje dotyczące WATER TIGER: 

a) adres: Wspólna 52/54 lok. 12A, 00-684 Warszawa,  
b) spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000601049,  

c) kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 
00/100), 

d) wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 PLN (słownie złotych: 
pięćdziesiąt) 

e) wspólnikami spółki są Pan Itzhak Lugassi, posiadający 25 udziałów  
o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 
pięćset 00/100) i Pan Przemysław Schmidt posiadający 25 udziałów  
o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 
pięćset 00/100). 

 
2. GETFRESH: 

 
A. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
B. Firma: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 
C. Siedziba: Warszawa, 
D. Pozostałe informacje dotyczące GETFRESH: 

a) adres: ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa,  
b) spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000567463,  

c) kapitał zakładowy spółki wynosi 10.005.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć 
milionów pięć tysięcy 00/100),  

d) wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 PLN (słownie złotych: 
pięćdziesiąt),  

e) jedynym wspólnikiem spółki jest WATER TIGER posiadający 200.100 udziałów  
o łącznej wartości nominalnej 10.005.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć 
milionów pięć tysięcy 00/100). 
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II. Sposób łączenia Spółek Łączonych 
 

1. Połączenie Spółek Łączących nastąpi w trybie określonym przez art. 492 § 1 pkt 1) 
Ksh, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 
(dalej jako „Połączenie”). 

 
2. Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki 

Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem procedury 
przewidzianej w art. 516 § 6 Ksh, a także zgodnie z art. 515 § 1 Ksh. W konsekwencji 
nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, nie zostaną 
sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Łączących, przewidziane przez art. 501 
Ksh, a Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego 
przez sąd rejestrowy, przewidzianemu przez art. 502 Ksh.  
 

3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego, natomiast Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisem art. 
494 § 1 Ksh, wstąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i 
obowiązki Spółki Przejmowanej.  
 

4. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów niniejsze połączenie nie podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a to z tego względu, że koncentracja jest 
dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. 

 
III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie 

uprawionym w Spółce Przejmowanej 
 
Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki 
Przejmowanej, w Spółce Przejmowanej nie istnieje możliwości przyznania praw 
wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a także w Spółce Przejmowanej nie występują osoby 
szczególnie uprawnione. 

 
IV. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Łączących a także innych osób 

uczestniczących w połączeniu 
 
Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści członkom organów Spółek Łączących 
oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.  
 

V. Zmiana umowy Spółki Przejmującej 
 

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień umowy Spółki 
Przejmującej określone w Załączniku numer 2.  
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VI. Pozostałe postanowienia 
 

1. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Ksh, zostały załączone następujące 
dokumenty: 

1) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników GETFRESH 
o połączeniu z WATER TIGER i projekt uchwały nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników WATER TIGER o połączeniu z GETFRESH 
(Załącznik numer 1), 

2) projekt zmian umowy WATER TIGER (Załącznik numer 2) 
3) ustalenie wartości majątku GETFRESH na dzień 1 września 2019 r. (Załącznik 

numer 3), 
4) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek Łączących, 

sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2019 r., przy 
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny (Załącznik numer 4).  
 

2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. 
 
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, 

po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu dla każdej ze Spółek Łączących.  
 
Podpisano w Warszawie, w dniu 1 października 2019 r.  
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Załącznik numer 1 
Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników GETFRESH o połączeniu 
z WATER TIGER 
 

UCHWAŁA NR [__] 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

GETFRESH sp. z o.o. 
z dnia [__] 

o połączeniu  
GETFRESH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

z WATER TIGER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników GETFRESH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka 
Przejmowana”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, Spółki 
Przejmowanej ze spółką WATER TIGER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000601049 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez 
przeprowadzenia jej likwidacji. 

 
§ 2 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie 
Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób uwzględniający art. 515 
§ 1 i 516 § 6 Ksh, to jest w szczególności bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym 
między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 1 października 2019 r. 

 
§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GETFRESH sp. z o.o. wyraża zgodę na załączony 
do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 

 
§ 4 

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GETFRESH sp. z o.o. 
wyraża zgodę na zmianę umowy spółki WATER TIGER sp. z o.o. w ten sposób, że: 
 

1) § 2 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Firma Spółki brzmi: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI.” 
 

2) § 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
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„1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
jest: 
 
1) PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i 

pozostałych wód butelkowanych, 
2) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 
3) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
4) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
5) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 
6) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 
7) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 
8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
9) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
10) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
koncesji, zezwolenia, zgody, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub 
innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie 
prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 
3. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego 
rodzaju działalności gospodarczej Spółka zapewni, aby czynności w ramach 
działalności gospodarczej były wykonywane zgodnie z przepisami prawa. 
4. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do 
prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką 
działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów.” 
 

§ 5 
Upoważnia się Zarząd GETFRESH sp. z o.o. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności 
związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką 
Przejmowaną. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie następuje z dniem 
wpisania informacji o nim do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
właściwego dla Spółki Przejmującej.  
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Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników WATER TIGER o 
połączeniu z GETFRESH 
 

UCHWAŁA NR [__] 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

WATER TIGER sp. z o.o. 
z dnia [__] 

o połączeniu  
GETFRESH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

z WATER TIGER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników WATER TIGER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka 
Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, Spółki 
Przejmującej ze spółką GETFRESH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567463, („Spółka 
Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 
Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji. 

 
§ 2 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie 
Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób uwzględniający art. 515 
§ 1 i 516 § 6 Ksh, to jest w szczególności bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym 
między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 1 października 2019 r. 

 
§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WATER TIGER sp. z o.o. wyraża zgodę na 
załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 

 
§ 4 

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WATER TIGER sp. z 
o.o. zmienia umowę spółki w ten sposób, że: 
 

1) § 2 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Firma Spółki brzmi: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI.” 
 

2) § 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
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„1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
jest: 
 
11) PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i 

pozostałych wód butelkowanych, 
12) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 
13) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
14) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
15) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 
16) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 
17) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 
18) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
20) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
koncesji, zezwolenia, zgody, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub 
innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie 
prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 
3. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego 
rodzaju działalności gospodarczej Spółka zapewni, aby czynności w ramach 
działalności gospodarczej były wykonywane zgodnie z przepisami prawa. 
4. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do 
prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką 
działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów.” 
 

§ 5 
Upoważnia się Zarząd WATER TIGER sp. z o.o. do dokonania wszelkich niezbędnych 
czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej 
ze Spółką Przejmowaną. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie następuje z dniem 
wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
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Załącznik numer 2 
Projekt zmian umowy WATER TIGER 
 
W związku z połączeniem GET FRESH sp. z o.o. i WATER TIGER sp. z o.o. poniżej 
przedstawia się projekt zmian umowy WATER TIGER sp. z o.o.: 
 

1) § 2 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Firma Spółki brzmi: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI.” 
 

2) § 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
„1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
jest: 
 
1) PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i 

pozostałych wód butelkowanych, 
2) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 
3) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
4) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
5) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 
6) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 
7) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 
8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
9) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
10) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
koncesji, zezwolenia, zgody, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub 
innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie 
prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 
3. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 
posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego 
rodzaju działalności gospodarczej Spółka zapewni, aby czynności w ramach 
działalności gospodarczej były wykonywane zgodnie z przepisami prawa. 
4. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do 
prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką 
działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów.” 
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Załącznik numer 3 
Ustalenie wartości majątku GETFRESH na dzień 1 września 2019 r. 
 
W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Ksh Zarząd GETFRESH spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa), 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000567463, o kapitale zakładowym w wysokości 
10.005.000,00 PLN, posiadającą numer NIP: 5252624211 oraz REGON: 362066553, zwanej 
w dalszej części Spółką, ustalił wartość majątku spółki na dzień 1 września 2019 r.  
 
Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki przyjęto wycenę księgową, opierając się  
o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 1 września 2019 r., wykazanym  
w oświadczeniu o stanie księgowym spółki stanowiącym Załącznik numer 4 do Planu 
Połączenia.  
 
Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości 
aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy 
sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. 
 
Wartość majątku Spółki wynosi: 27 332 158,69 złotych. 
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Załącznik numer 4 
Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek Łączących, 
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2019 r., przy wykorzystaniu tych 
samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny 
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OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI  

GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
Zarząd GETFRESH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 
ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567463, o 
kapitale zakładowym w wysokości 10.005.000,00 PLN, posiadającą numer NIP: 5252624211 
oraz REGON: 362066553 zwanej w dalszej części Spółką, oświadcza, co następuje: 
 
Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie 
sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez 
Spółkę. 
 
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 
 
 
Dnia 1 października 2019 roku 
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OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI  

WATER TIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
Zarząd WATER TIGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Wspólna 52/54 lok. 12A, 00-684 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000601049, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, posiadającą numer NIP: 
7010546595 oraz REGON: 363700147 zwanej w dalszej części Spółką, oświadcza, co 
następuje: 
 
Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie 
sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę. 
 
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ustawy z dnia  
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 
 
 
Dnia 1 października 2019 roku 
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