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RECITALS PREAMBUtA 

This merger plan (hereinafter: the "Merger Plan") was Niniejszy plan poh,iczenia (dalej jako: ,,Plan 

agreed on October 30, 2020 in Poznan by the Pofilczenia") zostat uzgodniony dnia 
management boards of the following companies: pazdziernika 2020 r. w Poznaniu przez zarzqdy 

nast�pujqcych sp6tek: 

1) Kynetec Poland sp6tka z ograniczonct

odpowiedzialnoscii4 a limited liability company
having its registered office in Poznan (60-650) at
163 Pi<:1tkowska St., entered in the register of

entrepreneurs maintained by the District Court

Poznan - Nowe Miasto i Wilda in Poznan, 8th 

Commercial Division of the National Court

Register under KRS number: 00000594212, NIP:
5252641379, REGON: 363357933 (hereinafter:
"Kynetec" or the "Acquiring Company");

and

2) ,,Kleffmann & Partner" spotka z ograniczonc1

odpowiedzialnoscii4 a limited liability company
having its registered office in Poznan (60-789) at

7/3 Htakowicz6wny St., entered in the register of
entrepreneurs maintained by the District Court

Poznan - Nowe Miasto i Wilda in Poznan, 8th 

Commercial Division of the National Court

Register under KRS number: 0000188474, NIP:
7790044661, REGON: 630179209 (hereinafter:
"Kleffmann" or the "Target Company");

1) Kynetec Poland spotka z ograniczonct

odpowiedzialnoscii4 z siedzibq w Poznaniu (60-
650) przy ul. Piqtkowskiej 163, wpisanej do

rejestru przedsiEl!biorc6w prowadzonego przez
Seid Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

KRS: 0000594212, NIP: 5252641379, REGON:
363357933 (dalej jako: ,,Kynetec" lub ,,Spotka

Przejmuji4ca");

oraz 

2) ,,Kleffmann & Partner'' spotka z ograniczonct

odpowiedzialnoscict z siedzibq w Poznaniu (60-

789) przy ul. 1Uakowicz6wny 7/3, wpisanej

do rejestru przedsi�biorc6w prowadzonego przez
Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Scidowego pod numerem

KRS: 0000188474, NIP: 7790044661, REGON:
630179209 (dalej jako: ,,Kleffmann" lub ,,Sp6tka

Przejmowana");

the Acquiring Company and the Target Company Sp6tka Przejmujqca oraz Sp6tka Przejmowana dalej 
hereinafter jointly as: the "Companies". lqcznie jako: ,,Sp6tki". 

The Management Boards of the Companies jointly ZarzcldY Sp6tek wsp6Inie uzgadniajcl potqczenie 

agree on a merger of the Companies pursuant to the Sp6tek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 §
Article 492 § 1 item 1) and the Article 516 § 6 of the 6 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks sp61ek 
Act of 15 September 2000 of the Code of Commercial handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.; 
Companies (uniform text: Dz. U. [Journal of Laws] of dalej jako: ,,KSH"), tj. poprzez przeniesienie catego 

2020, item 1526 as amended; hereinafter: the majcitku Sp6fki Przejmowanej na Sp6tk� PrzejmujqCq 
"CCC"), i.e. by the transfer of all assets of the Target (dalej jako: ,,Polctczenie) {lqczenie sif# przez 

Company to the Acquiring Company (hereinafter: the przej(#cie). 
"Merger") (merger by acquisition). 

Due to the fact, that the Acquiring Company is the Jako, ze Sp6tka Przejmujqca posiada wszystkie 
sole shareholder of the Target Company: udziafy w kapitale zak¼adowym Sp6¼ki Przejmowanej: 

I. merger shall be conducted on the basis of the
simplified procedure pursuant to Article 516 §
6 of the CCC;

II. pursuant to the Article 514 § 1 of the CCC as

I. do przejEl!cia Sp6tki Przejmowanej przez
SpotkE;l Przejmujqcq zastosowanie
ma procedura uproszczona zgodnie z art.
516 § 6 KSH;

II. ze wzglEl!dU na normE;i art. 514 § 1 oraz
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