
PIERWSZE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK 
 
Zarząd spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Złotnickiej 
28, 54-029 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388937, posiadająca numery NIP: 
8943024998, REGON: 021547015, („Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 KSH, 
po raz pierwszy zawiadamia, że w związku z planowanym na dzień 1 kwietnia 2021 roku podjęciem 
przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze 
spółką pod firmą „REDE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 117, lok. 2U, 50-442 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354856, 
posiadającej numery NIP: 8961501836 oraz REGON: 021238461 („Spółka Przejmowana”): 
 
1) w dniu 28 grudnia 2020 roku Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana („Spółki”), uzgodniły plan 

połączenia Spółek, który zgodnie z treścią art. 500 § 21 KSH, od dnia 29 grudnia 2020 roku został 
bezpłatnie udostępniony do publicznej informacji na stronach internetowych łączących się Spółek: 

 
a) dla Spółki Przejmującej: https://internetunion.pl,  
 
b) dla Spółki Przejmowanej: https://rede.net.pl. 

 
2) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,  

co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej  
w art. 516 § 6 KSH, zatem dokumenty wskazane w art. 505 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj.: 
a) plan połączenia, 
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmowanej  

i Spółki Przejmującej za ostatnie 3 lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania (jeżeli 
sprawozdanie z badania było sporządzone), 

c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 6 KSH tj. (projekty uchwał  
o połączeniu, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, oświadczenie zawierające 
informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, sporządzonym dla 
celów połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia przy 
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny), 
 

zostaną udostępnione w siedzibie Spółki Przejmującej we Wrocławiu, przy ulicy ul. Złotnickiej 28,  
54-029 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 15:00 od dnia 1 marca 2021 roku. 
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