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PLAN POŁĄCZENIA 
DOW POLSKA SP. Z 
O.O. ORAZ 
PERFORMANCE 
MATERIALS 
POLAND SP. Z O.O. 

DOW POLSKA SP. Z 
O.O. AND 
PERFORMANCE 
MATERIALS 
POLAND SP. Z O.O. 
MERGER PLAN 
 

przyjęty w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie 

przez: 

Accepted on November 17th, 2021 in Warsaw by and 

between: 

 

Dow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Wołoskiej 22/22A; 02-675 Warszawa, o kapitale 

zakładowym w wysokości 300.000,00.- (słownie: 

trystu tysięcy) złotych, zarejestrowanej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000147826, REGON: 

011775630, NIP: 1180125961, zwaną dalej „DOW”, 

 

Dow Polska Sp. z o.o. with its registered office in 

Warsaw at ul. Wołoska 22/22A; 02-675 Warszawa, 

having the share capital of PLN 300.000,00 (say: PLN 

three hundred thousand), entered into the National 

Court Register kept by the District Court for the 

capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Economic 

Department of the National Court Register under the 

number KRS 0000147826, [Polish Business Registry] 

REGON: 011775630, [tax identification number] NIP: 

1180125961 hereinafter referred to as "DOW", 

 

oraz 
 

and 

Performance Materials Poland Sp. z o.o., z siedzibą 

w: Warszawie przy ul. Wołoskiej 22/22A; 02-675 

Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 

10.100,00.- (słownie: dziesięć tysięcy sto) złotych, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 

Performance Materials Poland Sp. z o.o., with its 

registered office in: in Warsaw, at ul. Wołoska 

22/22A, 02-675 Warszawa, having the share capital 

of PLN 10.100,00- (say: PLN ten thousand and one 

hundred), entered into the Register of Entrepreneurs 

of the National Court Register kept by the District 
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Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000670191, REGON: 366869332, NIP: 

5213773473, zwaną dalej ‘PMPL’, 

 

Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th 

Economic Department of the National Court Register 

with number KRS 0000670191, [Polish Business 

Registry] REGON: 366869332, [tax identification 

number] NIP: 5213773473, hereinafter referred to as 

"PMPL", 

 

WPROWADZENIE 

Przedmiotem działalności Dow Polska Sp. z o.o. oraz 

Performance Materials Poland Sp. z o.o. jest 

dystrybucja produktów The Dow Chemical Company 

oraz spółek podporządkowanych w Polsce. W 

związku z nabyciem przez Dow Polska Sp. z o.o. 

100% udziałów w Performance Materials Poland Sp. 

z o.o., mając na uwadze, iż przedmiot działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Dow Polska Sp. z 

o.o. oraz Performance Materials Poland Sp. z o.o. 

pokrywa się, połączenie spółek pozwoli na 

osiągnięcie efektów synergii i uproszczenie struktury 

korporacyjnej, usprawnienie procesów zarządczych i 

centralizację funkcji gospodarczych w jednym 

podmiocie. W szczególności, połączenie Dow Polska 

Sp. z o.o. oraz Performance Materials Poland Sp. z 

o.o.  pozwoli na redukcję kosztów związanych z 

funkcjonowaniem obu przedsiębiorstw oraz 

usprawni rozliczenia i przepływy środków 

pieniężnych w ramach grupy. Działalność odrębnej 

spółki wiąże się bowiem z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych kosztów, m.in.: zarządu, recepcji, 

sekretariatu, obsługi IT, prowadzenia księgowości, 

sporządzania sprawozdań finansowych i składania 

deklaracji podatkowych, ochrony nieruchomości i 

majątku spółki, utrzymania porządku, etc., mediów, 

obsługi bankowej (bankowość transakcyjna). 

Połączenie Dow Polska Sp. z o.o. oraz Performance 

INTRODUCTION 

The object of business activity of Dow Polska Sp. z 

o.o. And Performance Materials Poland Sp. z o.o. is 

distribution of the products of The Dow Chemical 

Company and its controlled companies in Poland. 

Because of the acquisition by Dow Polska Sp. z o.o.   

of 100% shares in Performance Materials Poland Sp. 

Z o.o., taking into account that the object of business 

activity of Dow Polska Sp. z o.o. and Performance 

Materials Poland Sp. z o.o. overlap, the merger of 

the companies will allow to obtain synergy effects 

and simplify the corporate structure, streamline 

management processes and centralize business 

functions in one entity. In particular, the merger of 

Dow Polska Sp. z o.o. oraz Performance Materials 

Poland Sp. z o.o.  will allow to reduce the costs 

related to the operation of both business enterprises 

and streamline settlements and cash flow within he 

group. Operation of a separate company entails the 

necessity to incur additional costs, such as 

management, reception, front office, IT service, 

accounting, financial reporting and tax returns, 

company real property and assets security, cleaning, 

utilities, bank services (transaction banking) and the 

like. The merger of Dow Polska Sp. z o.o. and 

Performance Materials Poland Sp. z o.o.  will result 

in taking over all the assets and liabilities of 

Performance Materials Poland Sp. z o.o. by Dow 
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Materials Poland Sp. z o.o.  będzie skutkowało 

przejęciem przez Dow Polska Sp. z o.o. wszystkich 

aktywów i pasywów Performance Materials Poland 

Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej, które to 

aktywa i pasywa mogą być wykorzystane w 

działalności gospodarczej przez Dow Polska Sp. z o.o. 

Podsumowując, przeprowadzenie połączenia Dow 

Polska Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Performance 

Materials Poland Sp. z o.o.  (spółka przejmowana), 

powinno pozytywnie wpłynąć na poprawę 

konkurencyjności grupy w Polsce. Powyższe 

przyczyny przemawiają za połączeniem Dow Polska 

Sp. z o.o. oraz Performance Materials Poland Sp. z 

o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Z tego względu, stosownie do Art. 498 i 

nast. Kodeksu Spółek Handlowych, Dow Polska Sp. z 

o.o. oraz Performance Materials Poland Sp. z o.o. 

przyjmują następujący plan połączenia: 

 

Polska Sp. z o.o. by means of universal succession; 

the said assets and liabilities can be used in the 

business activity of Dow Polska Sp. z o.o. Summing 

up, the merger of Dow Polska Sp. z o.o. (the 

acquiring company) and Performance Materials 

Poland Sp. z o.o.  (the acquired company) should 

have a positive effect on the improvement of the 

Group competitiveness in Poland. The above reasons 

weigh in favor of the merger of Dow Polska Sp. z o.o. 

and Performance Materials Poland Sp. z o.o. 

pursuant to article 492 § 1 point 1 of the Code of 

Commercial Partnerships and Companies. Therefore, 

pursuant to Article 498 and subsequent articles of 

the Code of Commercial Partnerships and 

Companies, Dow Polska Sp. z o.o. and Performance 

Materials Poland Sp. z o.o. adopt the following plan 

of merger: 

 

1)  TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ 
SPÓŁEK ORAZ SPOSÓB ŁĄCZENIA (ART. 
499 § 1.1) K.S.H): 

1)  TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF 
THE MERGING COMPANIES AND THE 
METHOD OF MERGER (ART. 499 § 1.1) 
CODE OF COMMERCIAL PARTNERSHIPS 
AND COMPANIES): 

 

 

Spółka przejmująca / The acquiring 

company 

Spółka przejmowana / The acquired 

company 

Typ / Type 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(Limited liability company) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(Limited liability company) 

Firma / Company 

name 
Dow Polska Performance Materials Poland 
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Siedziba / 

Registered office 

ul. Wołoska 22/22A 

02-675 Warszawa Poland 

ul. Wołoska 22/22A 

02-675 Warszawa Poland 

Sposób łączenia / 

Method of merger 

Łączenie się przez przejęcie w trybie Art. 

492 § 1. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, 

tj. przez przeniesienie całego majątku 

spółki (przejmowanej) na spółkę 

(przejmującą) za udziały, które spółka 

przejmująca wydaje wspólnikom spółki 

przejmowanej (łączenie się przez 

przejęcie). 

 

Łączenie spółek dokonane będzie w 

trybie uproszczonym, w oparciu o Art. 

5031 Kodeksu Spółek Handlowych, w 

związku z tym nie będzie wymagane: 

1) sporządzenie sprawozdania, o 

którym mowa w art. 501 § 1, lub 

2) udzielenie informacji, o których 

mowa w art. 501 § 2, lub 

3) badanie planu połączenia przez 

biegłego i jego opinia. 

Merger through acquisition pursuant to 

Article 292  § 1. 1) of the Code of 

Commercial Partnerships and Companies, 

i.e. by transferring the entire assets of the 

(acquired) company to the (acquiring) 

company for the shares issued by the 

acquiring company to the shareholders of 

the acquired company (merger through 

acquisition). 

 

The merger of the companies will be carried 

out under a simplified procedure, based on 

Article 5031 of the Code of Commercial 

Partnerships and Companies, and therefore 

the following will not be required: 

1) a report referred to in Article   501 § 1, 

or 

2) information referred to in art. 501 § 2, 

or 

3) merger due diligence by an expert with 

an expert’s opinion. 

2) STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW 
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY 
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ 
EWENTUALNYCH DOPŁAT (ART. 499 § 
1.2) K.S.H):  

 

2) THE RATIO OF EXCHANGE OF THE 
ACQUIRED COMPANY SHARES FOR 
THE SHARES OF THE ACQUIRING 
COMPANY AND THE AMOUNT OF 
POSSIBLE ADDITIONAL PAYMENT 
(ARTICLE 499 § 1.2) OF THE CODE OF 
COMMERCIAL PARTNERSHIPS AND 
COMPANIES):  

 

1. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki 
przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. zostanie 
podwyższony z kwoty 300 000,00.- (trzystu 
tysięcy) zł. do kwoty 310.000,00.- (trzystu 

1. As part of the Merger the share capital of the 
acquiring company, Dow Polska Sp. z o.o., will 
be increased from  PLN 300,000.00 (three 
hundred thousand) to the amount of PLN 
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dziesięciu tysięcy) zł poprzez utworzenie 2 (dwu) 
nowych udziałów o wartości nominalnej 
5000,00.- (pięć tysięcy) zł. każdy, a wszystkie 
nowe udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym zostaną wydane jedynemu 
wspólnikowi obu spółek, firmie Dow Europe 
Holding B.V. W efekcie 

2. W zamian za 202 (dwieście dwa) równych i 
niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) zł 
każdy i o wartości łącznej 10.100 (dziesięć 
tysięcy sto) zł, w spółce przejmowanej 
Performance Materials Poland Sp. z o.o., 
wyłączny udziałowiec spółki przejmowanej, 
firma Dow Europe Holding B.V., otrzyma 2 (dwa) 
równe i niepodzielne udziały po 5000 (pięć 
tysięcy) zł każdy i o wartości łącznej 10.000 
(dziesięć tysięcy) zł, w spółce Dow Polska Sp. z 
o.o. 

3. 2 (dwa) udziały w spółce przejmowanej 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. o 
wartości łącznej 100 (sto) zł każdy pokryte były 
wkładem niepieniężnym w postaci [notebooka i 
smartfona]. Przedmiot wkładów został w pełni 
zamortyzowany i w związku ze zużyciem zostały 
zlikwidowane protokołem z dnia …/… 2021 r. i w 
związku z tym nie będą wnoszone ani też 
wliczane do podniesionego kapitału 
zakładowego Dow Polska Sp. z o.o. 

4. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. na 
spółkę przejmującą Dow Polska Sp. z o.o. 
nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. W ramach Połączenia Dow Polska Sp. z o.o. nie 
otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 
§1 pkt 2 KSH. 

 

310.000,00 (three hundred and ten thousand) 
by issuing 2 (two) new shares having the 
nominal value of PLN 5000.00 (five thousand) 
each, and all the new shares in the increased 
share capital will be delivered to the sole 
shareholder of both companies, namely Dow 
Europe Holding B.V. As a result 

2. In return for 202 (two hundred and two) equal 
and indivisible shares having the value of PLN 50 
(fifty) per share and the total value of PLN 
10,100 (ten thousand and one hundred) in the 
acquired company, Performance Materials 
Poland Sp. z o.o., the sole shareholder of the 
acquired company, Dow Europe Holding B.V., 
will receive 2 (two) equal and indivisible shares 
having the value PLN 5000 (five thousand) per 
share and the total value PLN 10,000 (ten 
thousand) in Dow Polska Sp. z o.o. 

3. 2 (two) shares in the acquired company 
Performance Materials Poland Sp. z o.o., having 
the total value of PLN 100 (one hundred) per 
share, were paid up by a non-cash contribution 
[notebook and smartphone]. The subject 
contributions were fully depreciated and, due to 
wear and tear, were liquidated by protocol 
dated .../... 2021 and will therefore not be 
contributed or counted towards the increased 
share capital of Dow Polska Sp. z o.o. 

4. The transfer of the assets of the acquired 
company, Performance Materials Poland Sp. z 
o.o., to the acquiring company, Dow Polska Sp. z 
o.o., will take place on the date of merger 
registration with the Register of Entrepreneurs 
of the National Court Register. 

5. Dow Polska Sp. z o.o. will not receive any 
additional payments in the meaning of Article 
499§1 pt. 2 of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies as part of the 
merger. 

 

3) ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA 
UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 
(ART. 499 § 1.3) K.S.H). 

 

3) THE RULES RELATING TO THE 
ALLOTMENT OF SHARES IN THE 
ACQUIRING COMPANY (ART. 499 § 
1.3) CODE OF COMMERCIAL 
PARTNERSHIPS AND COMPANIES).  

 

1. W ramach Połączenia, Dow Europe Holding B.V. 
jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej, 
obejmie wszystkie udziały w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki przejmującej Dow 
Polska Sp. z o.o. powstałe z dniem 

1. As part of Merger, Dow Europe Holding B.V., as 
the sole shareholder of the acquired company, 
will take over all the shares in the increased 
share capital of the acquiring company, Dow 
Polska Sp. z o.o., existing since the date of 



Dow Polska Sp. z o.o. i Performance Materials Poland Sp. z o.o. 

Plan łączenia spółek / Merger plan – 2021.11.17 

9 

 

 

zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Dow Polska Sp. z o.o. przez 
właściwy Sąd Rejestrowy. 

2. Dow Europe Holding B.V. zostanie wpisany jako 
wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki przejmującej Dow Polska Sp. 
z o.o. z dniem rejestracji Połączenia przez 
właściwy Sąd Rejestrowy. 

 

registration of the increase of the share capital 
of Dow Polska Sp. z o.o. by the competent 
Registry Court. 

2. Dow Europe Holding B.V. will be entered as the 
shareholder of the shares in the increased share 
capital of the acquiring company, Dow Polska 
Sp. z o.o., as of the date of merger registration 
by the competent Registry Court. 

 

4) DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O 
KTÓRYCH MOWA W PKT 3, 
UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W 
ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 
499 § 1.4) K.S.H). 

 

4) THE DATE FROM WHICH THE SHARES 
REFERRED TO IN PT. 3 GIVE RIGHT TO 
PARTICIPATE IN THE PROFITS OF THE 
ACQUIRING COMPANY (ARTICLE 499 
§ 1.4) OF THE CODE OF COMMERCIAL 
PARTNERSHIPS AND COMPANIES).  

 

Udziały w spółce przejmującej Dow Polska Sp. z o.o. 
przyznane wspólnikowi Dow Europe Holding B.V. w 
ramach  Połączenia, uprawniają do uczestnictwa  w 
zysku Dow Polska Sp. z o.o. od początku roku 
Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie. 
 

The shares in the acquiring company, Dow Polska Sp. 
z o.o., allotted to its shareholder, Dow Europe 
Holding B.V.,  as a result of Merger authorise it to 
participate in the profits of Dow Polska Sp. z o.o. 
from the beginning of the Financial Year in which the 
Merger occurred. 
 

5) PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ 
PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ 
OSOBOM SZCZEGÓLNIE 
UPRAWNIONYM W SPÓŁCE 
PRZEJMOWANEJ. 

 

5) THE RIGHTS CONFERRED BY THE 
ACQUIRING COMPANY UPON THE 
SHAREHOLDERS AND PERSONS 
HAVING SPECIAL RIGHTS IN THE 
COMPANY BEING ACQUIRED. 

 

W związku z tym, że Dow Europe Holding B.V. jest 
wyłącznym udziałowcem tak spółki przejmującej, a 
Dow Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym udziałowcem 
spółki przejmowanej, Dow Polska Sp. z o.o. jako 
spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o 
których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi 
oraz osobom szczególnie uprawnionym w 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. jako spółce 
przejmowanej. 
 

As Dow Europe Holding B.V. is the sole shareholder 
of both the acquiring company and Dow Polska Sp. z 
o.o. is the sole shareholder of the company to be 
acquired, Dow Polska Sp. z o.o., as the acquiring 
company, will not confer any rights referred to in 
article 499 § 1 pt. 5) of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies to the shareholder and 
persons having special rights at Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. as the company to be 
acquired. 
 

6) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA 
CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH 
SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB 
UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, 
JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE.  

W związku z tym, że Dow Europe Holding B.V. jest 
wyłącznym udziałowcem tak spółki przejmującej, a 

6) SPECIAL BENEFITS, IF ANY, FOR THE 
MEMBERS OF THE GOVERNING 
BODIES OF THE MERGING 
COMPANIES AND OTHER PERSONS 
INVOLVED IN THE MERGER.  

As Dow Europe Holding B.V. is the sole shareholder 
of both the acquiring company and Dow Polska Sp. z 



Dow Polska Sp. z o.o. i Performance Materials Poland Sp. z o.o. 

Plan łączenia spółek / Merger plan – 2021.11.17 

10 

 

 

Dow Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym udziałowcem 
spółki przejmowanej, Dow Polska Sp. z o.o. jako 
spółka przejmująca, ani Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. jako spółka przejmowana nie 
przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa 
w art. 499 § 1 pkt 6) KSH członkom swoich organów 
lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 
 

o.o. Is the sole shareholder of the company to be 
acquired, Dow Polska Sp. z o.o. as the acquiring 
company or  Performance Materials Poland Sp. z o.o. 
as the company to be acquired will not confer any 
special rights referred to in article 499 § 1 pt. 6) of 
the Code of Commercial Partnerships and 
Companies to the members of their governing 
bodies or other persons involved in the Merger. 
 

7) ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  

 

7) AMENDMENTS TO THE ACQUIRING 
COMPANY'S DEED OF 
INCORPORATION 

 
1. W związku z dokonywanym w ramach 

Połączenia podwyższeniem kapitału 
zakładowego Dow Polska Sp. z o.o. jako spółki 
przejmującej przewiduje się zmianę Rozdziału III 
Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z 
o.o. przez nadanie mu nowego brzmienia: 

 

1. Because of the increase of the share capital of 
Dow Polska Sp. z o.o. as the acquiring company 
to be made as part of Merger, Chapter III of the 
Deed of Incorporation of Dow Polska Sp. z o.o. is 
planned to be amended to read as follows: 

 

Rozdział III 
 Kapitał zakładowy Spółki 

 
§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 310.000 
(trzysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 
62 równych i niepodzielnych udziałów o 
wartości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) każdy. 
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden 
udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. 
Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 
zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego, jak i z 
czystego zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały 
zgromadzenia wspólników, która powinna 
określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia i wysokość wynagrodzenia 
przysługującego wspólnikowi za umorzony 
udział. 
 

§ 6. 
1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy 

Spółki może zostać powiększony do wartości 
odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości 
powyższego kapitału zakładowego Spółki i 
pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami 

Chapter III 
 The Company's  share capital 

 
§ 5. 

1. The Company's share capital is PLN 310,000 
(PLN three hundred and ten thousand) and is 
divided into 62 equal and indivisible shares 
having the value of PLN 5000 (PLN five 
thousand) per share. A shareholder may hold 
more than one share. 

2. The shares are transferable and can be 
pledged. Pledge on the shares shall require a 
consent in the form of resolution of the 
Shareholders' Meeting. 

3. Shares may be redeemed by force of a 
resolution of the Meeting of Shareholders by 
share capital decrease or from net profit. 

4. Redemption of share shall require a resolution 
of the meeting of shareholders which should 
specify in particular the legal basis for 
redemption and the amount of consideration 
payable to the shareholder for the redeemed 
share. 
 

§ 6. 
1. Without an amendment to this deed, the 

Company's share capital can be increased up 
to the value  ten times higher than the amount 
of the above share capital of the Company and 
paid up for in cash or as non-cash 
contributions until 31 December 2030. 
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niepieniężnymi w terminie do 31 grudnia 2030 
roku. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany 
do takiego działania w sprawie podwyższenia 
kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe 
udziały zostały dokonane, a wkłady 
niepieniężne wniesione w okresie 30 dni licząc 
od następnego dnia po podjęciu uchwały o 
podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej 
przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

2. The Company's Board of Directors shall be 
authorised and obliged to take such actions in 
respect of the capital increase as to ensure 
that the payment in cash for the new shares 
and non-cash contributions are made within 
30 days from the day subsequent to the date 
of resolution on the increase of the share 
capital made by the Meeting of Shareholders. 

 

2. Inne zmiany aktu założycielskiego spółki 
przejmującej: 

 

2. Other amendments to the acquiring company's 
deed of incorporation: 

 

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia 
poszerzeniem przedmiotu przedsiębiorstwa Dow 
Polska Sp. z o.o. jako spółki przejmującej o 
przedmiot przedsiębiorstwa Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. przewiduje się zmianę 
§ 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z 
o.o. przez nadanie mu nowego brzmienia: 

 

Because of the extension of the scope of 
business activity of Dow Polska Sp. z o.o. as the 
acquiring company to be made as part of Merger 
in such a way as to include the scope of activity 
of Performance Materials Sp. z o.o., § 3 of the 
Deed of Incorporation of Dow Polska Sp. z o.o. is 
planned to be amended to read as follows: 

 

§ 3. 
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

§ 3. 
1. The scope of the Company's  activity shall be: 
 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z 
PKD 

PKD Nr Object according to the Polish 
Classification of Activities 

PKD No 

1)  Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

20 1)  Manufacture of chemicals and 
chemical products 

20 

2)  Produkcja farb, lakierów i 
podobnych powłok, farb 
drukarskich i mas uszczelniających 

20.30.Z 2)  Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics 

20.30.Z 

3)  Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

21 3)  Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

21 

4)  Pozostałą wyspecjalizowana 
sprzedaż hurtowa 

46.7 4)  Other specialised wholesale 46.7 

5)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 5)  Agents involved in the sale of fuels, 
ores, metals and industrial 
chemicals 

46.12.Z 

6)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 6)  Agents involved in the sale of 
timber and building materials 

46.13.Z 

7)  Działalność agentów 
specjalizujących się w sprzedaży 
pozostałych określonych towarów 

46.18.Z 7)  Agents specialised in the sale of 
other particular products. 

46.18.Z 

8)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 8)  Agents involved in the sale of a 
variety of goods 

46.19.Z 
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9)  Sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego i 
telekomunikacyjnego oraz części do 
niego 

46.52.Z 9)  Wholesale of electronic and 
telecommunications equipment 
and parts thereof 

46.52.Z 

10)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
maszyn i urządzeń 

46.69.Z 10)  Wholesale of other machinery and 
equipment 

46.69.Z 

11)  Sprzedaż hurtowa paliw i 
produktów pochodnych 

46.71.Z 11)  Wholesale of fuels and related 
products 

46.71.Z 

12)  Sprzedaż hurtowa wyrobów 
chemicznych 

46.75.Z 12)  Wholesale of chemical products 46.75.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
półproduktów 

46.76.Z 13)  Wholesale of other intermediate 
products 

46.76.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana 

46.90.Z 14)  Non-specialised wholesale trade 46.90.Z 

15)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 15)  Other retail sale in non-specialised 
stores 

47.19.Z 

16)  Sprzedaż detaliczna drobnych 
wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

47.52.Z 16)  Retail sale of hardware, paints and 
glass in specialised stores 

47.52.Z 

17)  Sprzedaż detaliczna pozostałych 
nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych nowych 
sklepach 

47.78Z 17)  Other retail sale of new goods in 
specialised stores 

47.78Z 

18)  Sprzedaż detaliczna artykułów 
używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 18)  Retail sale of second-hand goods in 
specialised stores 

47.79.Z 

19)  Sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 19)  Retail sale via mail order houses or 
via Internet 

47.91.Z 

20)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami I targowiskami 

47.99.Z 20)  Other retail sale not in stores, stalls 
or markets 

47.99.Z 

21)  Magazynowanie i przechowywanie 
towarów 

52.1 21)  Warehousing and storage 52.1 

22)  Magazynowanie i działalność 
usługowa wspomagająca transport 

52 22)  Warehousing and support activities 
for transportation 

52 

23)  Przeładunek towarów w 
pozostałych punktach 
przeładunkowych 
 

52.24.C 23)  Cargo handling in other reloading 
points 

52.24.C 

24)  Magazynowanie i przechowywanie 
pozostałych towarów 

52.10.B 24)  Warehousing and storage of other 
goods 

52.10.B 

25)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek 

68.10.Z 25)  Buying and selling of own real 
estate 

68.10.Z 

26)  Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 26)  Rental and operating of own or 
leased real estate 

68.20.Z 

27)  Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

68.31.Z 27)  Real estate agencies 68.31.Z 

28)  Zarządzanie nieruchomościami 
wykonywane na zlecenie 

68.32.Z 28)  Management of real estate on a 
fee or contract basis 

68.32.Z 
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29)  Działalność rachunkowo – 
księgowa; doradztwo podatkowe  

69.20.Z 29)  Accounting, bookkeeping and 
auditing activities; tax consultancy 

69.20.Z 

30)  Doradztwo związane z 
zarządzaniem 

70.2 30)  Management consultancy activities 70.2 

31)  Badania i analizy techniczne 71.20 31)  Technical testing and analysis 71.20 
32)  Pozostałe badania i analizy 

techniczne 
71.20.B 32)  Other technical testing and analysis 71.20.B 

33)  Badania naukowe i prace 
rozwojowe 

72 33)  Scientific research and 
development 

72 

34)  Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 34)  Market research and public opinion 
polling 

73.20.Z 

35)  Działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania 

74.10.Z 35)  Specialised design activities 74.10.Z 

36)  Wynajem i dzierżawa pozostałych 
maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych 

77.3 36)  Renting and leasing of other 
machinery, equipment and tangible 
goods 

77.3 

37)  Działalność związana z 
pakowaniem 

82.92.Z 37)  Packaging activities 82.92.Z 

38)  Pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

82.99.Z 38)  Other business support service 
activities not elsewhere classified 

82.99.Z 

39)  Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

85.59.B 39)  Other education n.e.c. 85.59.B 

40)  Pozostała działalność usługowa, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.09.Z 40)  Other personal service activities not 
elsewhere classified 

96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, 
zgód, zezwoleń i innych wymaganych prawem 
dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 
uzyskaniu. 

2. Any object that needs concession, permit, 
licences and / or other documents as required by 
law, will commence upon their collection. 

 

3. Zmiany do Aktu Założycielskiego Spółki przyjęte 
zostaną poprzez uchwalenie tekstu jednolitego w 
brzmieniu określonym w załączniku 2 do 
niniejszego Planu Połączenia. 

 

3. The Deed of Incorporation will be amended by 
adopting a consolidated text to read as defined in 
Appendix 2 to this Plan of Merger. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA 
SPÓŁEK  

1) Projekt uchwał o połączeniu spółek,  
2) Projekt oświadczenia wyłącznego udziałowca 

Dow Polska Sp. z o.o., firmy Dow Europe Holding 
B.V., 

3) Projekt oświadczenia wyłącznego udziałowca 
Performance Materials Poland Sp. z o.o., firmy 
Dow Polska Sp. z o.o. 

4) projekt zmian umowy spółki przejmującej, 
5) ustalenie wartości majątku spółki 

przejmowanej, na dzień … / … 2021 r., 

APPENDICES TO THE PLAN OF MERGER 
OF THE COMPANIES 

1) Draft resolution concerning the merger of the 
companies,  

2) Draft statements of the sole shareholder of Dow 
Polska Sp. Z o.o., a Dow Europe Holding B.V. 
company, 

3) Draft statement of the sole shareholder of 
Performance Materials Poland Sp. Z o.o., a Dow 
Polska Sp. z o.o. company, 

4) draft amendment to the Articles of Association 
of the acquiring company, 
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6) oświadczenie zawierające informację o stanie 
księgowym spółki przejmowanej sporządzoną 
dla celów połączenia na dzień … października 
2021 r. 

7) oświadczenie zawierające informację o stanie 
księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla 
celów połączenia na dzień … października 2021 
r. 

5) valuation of the assets of the company to be 
acquired as at .../... 2021, 

6) the statement containing the information on the 
accounting situation of  the company to be 
acquired for the purpose of merger as at .... 
October 2021 

7) the statement containing the information on the 
accounting situation of  the acquiring company 
for the purpose of merger as at .... October 2021 

 

W IMIENIU / ON BEHALF OF : 

DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

................................................................................... 

Emilia Wasilewicz 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF :  

DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

................................................................................... 

Zbigniew Knap 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF :  

DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

................................................................................... 

Hans-Jochen Schmidt 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF :  

DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

................................................................................... 

Marcin Śniegocki 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF 

DOW POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

................................................................................... 

Hanna Żyłka 

Członek zarządu / / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF 

PERFORMANCE MATERIALS POLAND SP. Z O.O.: 

 

 

................................................................................... 

Emilia Wasilewicz 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 
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W IMIENIU / ON BEHALF OF 

PERFORMANCE MATERIALS POLAND SP. Z O.O.: 

 

 

................................................................................... 

Zbigniew Knap 

Członek zarządu / Member of the management boarfd 

 

 

  



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1: PROJEKTY UCHWAŁ O 
ŁĄCZENIU SPÓŁEK 

 

APPENDIX 1: DRAFTS OF RESOLUTIONS 
CONCERNING THE MERGER OF THE 
COMPANIES 

 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA 
WSPÓLNIKÓW DOW POLSKA SP. Z O.O.  

 

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF 
SHAREHOLDERS OF DOW POLSKA SP. Z 
O.O. 

 
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników 
Dow Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 
w związku z połączeniem ze spółką Performance 

Materials Poland Sp. z o.o. w Warszawie. 
 

Resolution of the Extraordinary Meeting of 
Shareholders of 

Dow Polska Sp. z o.o. 
with its registered office in Warsaw 

relating to the merger with Performance Materials 
Poland Sp. z o.o.  in Warsaw. 

 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
postanawia: 
 

The Extraordinary Meeting of Shareholders hereby 
resolves: 
 

1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) 
Kodeksu spółek handlowych spółkę pod 
firmą Dow Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000147826, REGON: 011775630, NIP: 
1180125961, jako spółkę przejmującą ze 
spółką Performance Materials Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000670191, REGON: 366869332, NIP: 
5213773473, jako spółką przejmowaną, 
poprzez przeniesienie całego majątku spółki 
przejmowanej na spółkę przejmującą; 

2) wyrazić zgodę na plan połączenia 
uzgodniony między Dow Polska Sp. z o.o. 
jako spółką przejmującą oraz Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. jako spółką 
przejmowaną w dniu … grudnia 2021 roku 
oraz treść wszystkich załączników do planu 
połączenia; 

3) wyrazić zgodę na łączenie spółek w trybie 
uproszczonym, w oparciu o Art. 5031 
Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z 
tym nie będzie wymagane: (1) sporządzenie 
sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 
1, lub (2) udzielenie informacji, o których 

1) to merge, pursuant to the provisions of 
Article 492 § 1 pt. 1) of the Code of 
Commercial Partnerships and Companies, 
Dow Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością in Warsaw, entered 
into the National Court Register kept by the 
District Court for the capital city of Warsaw 
in Warsaw, 13th Economic Department of 
the National Court Register under the 
number KRS 0000147826, REGON: 
011775630, [tax identification number] NIP: 
1180125961, as the acquiring company, 
with Performance Materials Poland Sp. z 
o.o. with its registered office in Warsaw, in 
the Register of Entrepreneurs of the 
National Court Register kept by the District 
Court for the capital city of Warsaw in 
Warsaw, 13th Economic Department of the 
National Court Register with number KRS 
0000670191, REGON: 366869332, [tax 
identification number] NIP: 5213773473, as 
the company to be acquired, by transferring 
the entire assets of the acquired company 
to the acquiring company; 

2) to grant its consent to the plan of merger 
agreed by Dow Polska Sp. z o.o. as the 
acquiring company and Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. as the company 
to be acquired dated .... December 2021 
along with the content of all the appendices 
to the said plan of merger. 

3) Grant consent for the merger of the 
companies to be carried out under a 
simplified procedure, based on Article 5031 
of the Code of Commercial Partnerships and 



 

 

mowa w art. 501 § 2, lub (3) badanie planu 
połączenia przez biegłego i jego opinia. 

4) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał 
zakładowy Dow Polska Sp. z o.o. z kwoty 
300.000,00.- (trzystu tysięcy) zł do kwoty 
310.000,00.- (trzystu dziesięciu tysięcy) zł 
poprzez utworzenie 2 (dwu) nowych 
udziałów o wartości nominalnej 5000,00.- 
(pięć tysięcy) zł każdy i łącznej wartości 
nominalnej równej 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), które to nowe 
udziały  zostaną objęte przez jedynego 
wspólnika spółki Dow Polska Sp. z o.o., tj. 
Dow Europe Holding B.V. z siedzibą w …, w 
zamian za wszystkie jej udziały w spółce 
przejmowanej Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. w Warszawie; 

5) wyrazić zgodę na wprowadzenie 
następujących zmian w akcie założycielskim 
spółki Dow Polska: 
 

Companies, and therefore the following will 
not be required: (1) the statement referred 
to in Article 501 § 1 or (2) the information 
referred to in Article 501  § 2, or (3) merger 
due diligence by an expert and expert’s 
opinion. 

4) as part of merger, to increase the share 
capital of Dow Polska Sp. z o.o. from PLN 
300.000,00 (three hundred thousand)  to 
the amount of PLN 310.000,00 (three 
hundred and ten thousand) by issuing 2 
(two) new shares having the nominal value 
of PLN 5000.00 (five thousand) each and 
the total nominal value of PLN 10.000,00 
(say: ten thousand) where the said new 
shares shall be taken up by the sole 
shareholder of Dow Polska Sp. z o.o., 
namely Dow Europe Holding B.V. with its 
registered office in..., in exchange for all its 
shares in the company to be acquired, 
namely Performance Materials Poland Sp. z 
o.o. in Warsaw; 

5) to grant its consent to the introduction of 
the following amendments to the Deed of 
Incorporation of Dow Polska: 
 

 

• Rozdział III  Aktu Założycielskiego Spółki Dow 
Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 

• Chapter III of the Deed of Incorporation of Dow 
Polska Sp. z o.o. shall read as follows: 

 

Rozdział III 
 Kapitał zakładowy Spółki 

 
§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 310.000 (trzysta 
dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 62 równe i 
niepodzielne udziały o wartości 5000 PLN (pięć 
tysięcy złotych) każdy. Wspólnik może posiadać 
więcej niż jeden udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. 
Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 
zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego 
zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały 
zgromadzenia wspólników, która powinna 
określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia i wysokość wynagrodzenia 
przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. 

 
§ 6. 

Chapter III 
 The Company's  share capital 

 
§ 5. 

1. The Company's share capital is PLN 310,000 (PLN 
three hundred and ten thousand) and is divided 
into 62 equal and indivisible shares having the 
value of PLN 5000 (PLN five thousand) per share. 
A shareholder may hold more than one share. 

2. The shares are transferable and can be pledged. 
Pledge on the shares shall require a consent in 
the form of resolution of the Shareholders' 
Meeting. 

3. Shares may be redeemed by force of a resolution 
of the Meeting of Shareholders by share capital 
decrease or from net profit. 

4. Redemption of share shall require a resolution of 
the meeting of shareholders which should specify 
in particular the legal basis for redemption and 
the amount of consideration payable to the 
shareholder for the redeemed share. 

 
§ 6. 

1. Without an amendment to this deed, the 
Company's share capital can be increased up to 



 

 

1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy 
Spółki może zostać powiększony do wartości 
odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości 
powyższego kapitału zakładowego Spółki i 
pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami 
niepieniężnymi w terminie do 31 grudnia 2030 
roku.  

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do 
takiego działania w sprawie podwyższenia 
kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały 
zostały dokonane, a wkłady niepieniężne 
wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego 
dnia po podjęciu uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego podjętej przez 
Zgromadzenie Wspólników. 

 

the value  ten times higher than the amount of the 
above share capital of the Company and paid up 
for in cash or as non-cash contributions until 31 
December 2030.  

2. The Company's Board of Directors shall be 
authorised and obliged to take such actions in 
respect of the capital increase as to ensure that 
the payment in cash for the new shares and non-
cash contributions are made within 30 days from 
the day subsequent to the date of resolution on 
the increase of the share capital made by the 
Meeting of Shareholders. 

 

• § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z 
o.o. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

• § 3 of the Deed of Incorporation of Dow Polska 
Sp. z o.o. shall read as follows: 

 

 

§ 3. 
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

§ 3. 
1. The scope of the Company's  activity shall be: 
 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z 
PKD 

PKD Nr Object according to the Polish 
Classification of Activities 

PKD No 

1)  Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

20 1)  Manufacture of chemicals and 
chemical products 

20 

2)  Produkcja farb, lakierów i 
podobnych powłok, farb 
drukarskich i mas uszczelniających 

20.30.Z 2)  Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics 

20.30.Z 

3)  Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

21 3)  Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

21 

4)  Pozostałą wyspecjalizowana 
sprzedaż hurtowa 

46.7 4)  Other specialised wholesale 46.7 

5)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 5)  Agents involved in the sale of fuels, 
ores, metals and industrial 
chemicals 

46.12.Z 

6)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 6)  Agents involved in the sale of 
timber and building materials 

46.13.Z 

7)  Działalność agentów 
specjalizujących się w sprzedaży 
pozostałych określonych towarów 

46.18.Z 7)  Agents specialised in the sale of 
other particular products. 

46.18.Z 

8)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 8)  Agents involved in the sale of a 
variety of goods 

46.19.Z 

9)  Sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego i 
telekomunikacyjnego oraz części do 
niego 

46.52.Z 9)  Wholesale of electronic and 
telecommunications equipment 
and parts thereof 

46.52.Z 

10)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
maszyn i urządzeń 

46.69.Z 10)  Wholesale of other machinery and 
equipment 

46.69.Z 



 

 

11)  Sprzedaż hurtowa paliw i 
produktów pochodnych 

46.71.Z 11)  Wholesale of fuels and related 
products 

46.71.Z 

12)  Sprzedaż hurtowa wyrobów 
chemicznych 

46.75.Z 12)  Wholesale of chemical products 46.75.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
półproduktów 

46.76.Z 13)  Wholesale of other intermediate 
products 

46.76.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana 

46.90.Z 14)  Non-specialised wholesale trade 46.90.Z 

15)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 15)  Other retail sale in non-specialised 
stores 

47.19.Z 

16)  Sprzedaż detaliczna drobnych 
wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

47.52.Z 16)  Retail sale of hardware, paints and 
glass in specialised stores 

47.52.Z 

17)  Sprzedaż detaliczna pozostałych 
nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych nowych 
sklepach 

47.78Z 17)  Other retail sale of new goods in 
specialised stores 

47.78Z 

18)  Sprzedaż detaliczna artykułów 
używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 18)  Retail sale of second-hand goods in 
specialised stores 

47.79.Z 

19)  Sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 19)  Retail sale via mail order houses or 
via Internet 

47.91.Z 

20)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami I targowiskami 

47.99.Z 20)  Other retail sale not in stores, stalls 
or markets 

47.99.Z 

21)  Magazynowanie i przechowywanie 
towarów 

52.1 21)  Warehousing and storage 52.1 

22)  Magazynowanie i działalność 
usługowa wspomagająca transport 

52 22)  Warehousing and support activities 
for transportation 

52 

23)  Przeładunek towarów w 
pozostałych punktach 
przeładunkowych 
 

52.24.C 23)  Cargo handling in other reloading 
points 

52.24.C 

24)  Magazynowanie i przechowywanie 
pozostałych towarów 

52.10.B 24)  Warehousing and storage of other 
goods 

52.10.B 

25)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek 

68.10.Z 25)  Buying and selling of own real 
estate 

68.10.Z 

26)  Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 26)  Rental and operating of own or 
leased real estate 

68.20.Z 

27)  Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

68.31.Z 27)  Real estate agencies 68.31.Z 

28)  Zarządzanie nieruchomościami 
wykonywane na zlecenie 

68.32.Z 28)  Management of real estate on a 
fee or contract basis 

68.32.Z 

29)  Działalność rachunkowo – 
księgowa; doradztwo podatkowe  

69.20.Z 29)  Accounting, bookkeeping and 
auditing activities; tax consultancy 

69.20.Z 

30)  Doradztwo związane z 
zarządzaniem 

70.2 30)  Management consultancy activities 70.2 

31)  Badania i analizy techniczne 71.20 31)  Technical testing and analysis 71.20 
32)  Pozostałe badania i analizy 

techniczne 
71.20.B 32)  Other technical testing and analysis 71.20.B 

33)  Badania naukowe i prace 
rozwojowe 

72 33)  Scientific research and 
development 

72 



 

 

34)  Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 34)  Market research and public opinion 
polling 

73.20.Z 

35)  Działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania 

74.10.Z 35)  Specialised design activities 74.10.Z 

36)  Wynajem i dzierżawa pozostałych 
maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych 

77.3 36)  Renting and leasing of other 
machinery, equipment and tangible 
goods 

77.3 

37)  Działalność związana z 
pakowaniem 

82.92.Z 37)  Packaging activities 82.92.Z 

38)  Pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

82.99.Z 38)  Other business support service 
activities not elsewhere classified 

82.99.Z 

39)  Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

85.59.B 39)  Other education n.e.c. 85.59.B 

40)  Pozostała działalność usługowa, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.09.Z 40)  Other personal service activities not 
elsewhere classified 

96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, 
zgód, zezwoleń i innych wymaganych prawem 
dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 
uzyskaniu. 

2. Any object that needs concession, permit, 
licences and / or other documents as required by 
law, will commence upon their collection. 

 

6) wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z 
planem połączenia. 

6) agree to the merger according to the merger 
plan. 

 



 

 

 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA 
WSPÓLNIKÓW PERFORMANCE MATERIALS 
POLAND SP. Z O.O. 

 

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF 
SHAREHOLDERS OF PERFORMANCE 
MATERIALS POLAND SP. Z O.O. 

 
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników  
Performance Materials Poland Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 
w związku z połączeniem ze spółką Dow Polska Sp. 

z o.o. w Warszawie. 
 

Resolution of the Extraordinary Meeting of 
Shareholders of  

Performance Materials Poland Sp. z o.o., with its 
registered office in Warsaw 

relating to the merger with Dow Polska Sp. z o.o.  in 
Warsaw. 

 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
postanawia: 
 

The Extraordinary Meeting of Shareholders hereby 
resolves: 
 

1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych spółkę pod firmą Dow Polska 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000147826, REGON: 011775630, NIP: 
1180125961, jako spółkę przejmującą ze spółką 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000670191, REGON: 366869332, NIP: 
5213773473, jako spółką przejmowaną, poprzez 
przeniesienie całego majątku spółki 
przejmowanej na spółkę przejmującą; 

2) wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony 
między Dow Polska Sp. z o.o. jako spółką 
przejmującą oraz Performance Materials Poland 
Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w dniu … 
grudnia 2021 roku oraz treść wszystkich 
załączników do planu połączenia; 

3) wyrazić zgodę na łączenie spółek w trybie 
uproszczonym, w oparciu o Art. 5031 Kodeksu 
Spółek Handlowych, w związku z tym nie będzie 
wymagane: (1) sporządzenie sprawozdania, o 
którym mowa w art. 501 § 1, lub (2) udzielenie 
informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub 
(3) badanie planu połączenia przez biegłego i 
jego opinia. 

4) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał 
zakładowy Dow Polska Sp. z o.o. z kwoty 
300.000,00.- (trzystu tysięcy) zł do kwoty 
310.000,00.- (trzystu dziesięciu tysięcy) zł 
poprzez utworzenie 2 (dwu) nowych udziałów o 
wartości nominalnej 5000,00.- (pięć tysięcy) zł 

1) to merge, pursuant to the provisions of Article 
492 § 1 pt. 1) of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies, Dow Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością in Warsaw, 
entered into the National Court Register kept by 
the District Court for the capital city of Warsaw in 
Warsaw, 13th Economic Department of the 
National Court Register under the number KRS 
0000147826, REGON: 011775630, [tax 
identification number] NIP: 1180125961, as the 
acquiring company, with Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. with its registered office in 
Warsaw, in the Register of Entrepreneurs of the 
National Court Register kept by the District Court 
for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th 
Economic Department of the National Court 
Register with number KRS 0000670191, REGON: 
366869332, [tax identification number] NIP: 
5213773473, as the company to be acquired, by 
transferring the entire assets of the acquired 
company to the acquiring company; 

2) to grant its consent to the plan of merger agreed 
by Dow Polska Sp. z o.o. as the acquiring 
company and Performance Materials Poland Sp. 
z o.o. as the company to be acquired dated .... 
December 2021 along with the content of all the 
appendices to the said plan of merger. 

3) Grant consent for the merger of the companies 
to be carried out under a simplified procedure, 
based on Article 5031 of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies, and therefore the 
following will not be required: (1) the statement 
referred to in Article 501 § 1 or (2) the 
information referred to in Article 501  § 2, or (3) 
merger due diligence by an expert and expert’s 
opinion. 

4) as part of merger, to increase the share capital of 
Dow Polska Sp. z o.o. from PLN 300.000,00 (three 
hundred thousand)  to the amount of PLN 
310.000,00 (three hundred and ten thousand) by 



 

 

każdy i łącznej wartości nominalnej równej 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
które to nowe udziały  zostaną objęte przez 
jedynego wspólnika spółki Dow Polska Sp. z o.o., 
tj. Dow Europe Holding B.V. z siedzibą w …, w 
zamian za wszystkie jej udziały w spółce 
przejmowanej Performance Materials Poland 
Sp. z o.o. w Warszawie; 

5) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących 
zmian w akcie założycielskim spółki Dow Polska: 

issuing 2 (two) new shares having the nominal 
value of PLN 5000.00 (five thousand) each and 
the total nominal value of PLN 10.000,00 (say: 
ten thousand) where the said new shares shall be 
taken up by the sole shareholder of Dow Polska 
Sp. z o.o., namely Dow Europe Holding B.V. with 
its registered office in..., in exchange for all its 
shares in the company to be acquired, namely 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. in 
Warsaw; 

5) to grant its consent to the introduction of the 
following amendments to the Deed of 
Incorporation of Dow Polska: 
 

• Rozdział III  Aktu Założycielskiego Spółki Dow 
Polska Sp. z o.o. otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 

• Chapter III of the Deed of Incorporation of Dow 
Polska Sp. z o.o. shall read as follows: 

 

 
 

Rozdział III 
 Kapitał zakładowy Spółki 

 
§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 310.000 (trzysta 
dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 62 równe i 
niepodzielne udziały o wartości 5000 PLN (pięć 
tysięcy złotych) każdy. Wspólnik może posiadać 
więcej niż jeden udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. 
Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 
zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego 
zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały 
zgromadzenia wspólników, która powinna 
określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia i wysokość wynagrodzenia 
przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. 

 
§ 6. 

1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy 
Spółki może zostać powiększony do wartości 
odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości 
powyższego kapitału zakładowego Spółki i 
pokryty wpłatami gotówkowymi lub wkładami 
niepieniężnymi w terminie do 31 grudnia 2030 
roku.  

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do 
takiego działania w sprawie podwyższenia 
kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały 
zostały dokonane, a wkłady niepieniężne 
wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego 

Chapter III 
 The Company's  share capital 

 
§ 5. 

1. The Company's share capital is PLN 310,000 (PLN 
three hundred and ten thousand) and is divided 
into 62 equal and indivisible shares having the 
value of PLN 5000 (PLN five thousand) per share. 
A shareholder may hold more than one share. 

2. The shares are transferable and can be pledged. 
Pledge on the shares shall require a consent in 
the form of resolution of the Shareholders' 
Meeting. 

3. Shares may be redeemed by force of a resolution 
of the Meeting of Shareholders by share capital 
decrease or from net profit. 

4. Redemption of share shall require a resolution of 
the meeting of shareholders which should specify 
in particular the legal basis for redemption and 
the amount of consideration payable to the 
shareholder for the redeemed share. 

 
§ 6. 

1. Without an amendment to this deed, the 
Company's share capital can be increased up to 
the value  ten times higher than the amount of the 
above share capital of the Company and paid up 
for in cash or as non-cash contributions until 31 
December 2030.  

2. The Company's Board of Directors shall be 
authorised and obliged to take such actions in 
respect of the capital increase as to ensure that 
the payment in cash for the new shares and non-
cash contributions are made within 30 days from 
the day subsequent to the date of resolution on 



 

 

dnia po podjęciu uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego podjętej przez 
Zgromadzenie Wspólników. 

 

the increase of the share capital made by the 
Meeting of Shareholders. 

 

• § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Dow Polska Sp. z 
o.o. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

• § 3 of the Deed of Incorporation of Dow Polska 
Sp. z o.o. shall read as follows: 

 
 
 

§ 3. 
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

§ 3. 
1. The scope of the Company's  activity shall be: 
 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z 
PKD 

PKD Nr Object according to the Polish 
Classification of Activities 

PKD No 

1)  Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

20 1)  Manufacture of chemicals and 
chemical products 

20 

2)  Produkcja farb, lakierów i 
podobnych powłok, farb 
drukarskich i mas uszczelniających 

20.30.Z 2)  Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics 

20.30.Z 

3)  Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

21 3)  Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

21 

4)  Pozostałą wyspecjalizowana 
sprzedaż hurtowa 

46.7 4)  Other specialised wholesale 46.7 

5)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 5)  Agents involved in the sale of fuels, 
ores, metals and industrial 
chemicals 

46.12.Z 

6)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 6)  Agents involved in the sale of 
timber and building materials 

46.13.Z 

7)  Działalność agentów 
specjalizujących się w sprzedaży 
pozostałych określonych towarów 

46.18.Z 7)  Agents specialised in the sale of 
other particular products. 

46.18.Z 

8)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 8)  Agents involved in the sale of a 
variety of goods 

46.19.Z 

9)  Sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego i 
telekomunikacyjnego oraz części do 
niego 

46.52.Z 9)  Wholesale of electronic and 
telecommunications equipment 
and parts thereof 

46.52.Z 

10)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
maszyn i urządzeń 

46.69.Z 10)  Wholesale of other machinery and 
equipment 

46.69.Z 

11)  Sprzedaż hurtowa paliw i 
produktów pochodnych 

46.71.Z 11)  Wholesale of fuels and related 
products 

46.71.Z 

12)  Sprzedaż hurtowa wyrobów 
chemicznych 

46.75.Z 12)  Wholesale of chemical products 46.75.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
półproduktów 

46.76.Z 13)  Wholesale of other intermediate 
products 

46.76.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana 

46.90.Z 14)  Non-specialised wholesale trade 46.90.Z 

15)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 15)  Other retail sale in non-specialised 
stores 

47.19.Z 

16)  Sprzedaż detaliczna drobnych 
wyrobów metalowych, farb i szkła 

47.52.Z 16)  Retail sale of hardware, paints and 
glass in specialised stores 

47.52.Z 



 

 

prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

17)  Sprzedaż detaliczna pozostałych 
nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych nowych 
sklepach 

47.78Z 17)  Other retail sale of new goods in 
specialised stores 

47.78Z 

18)  Sprzedaż detaliczna artykułów 
używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 18)  Retail sale of second-hand goods in 
specialised stores 

47.79.Z 

19)  Sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 19)  Retail sale via mail order houses or 
via Internet 

47.91.Z 

20)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami I targowiskami 

47.99.Z 20)  Other retail sale not in stores, stalls 
or markets 

47.99.Z 

21)  Magazynowanie i przechowywanie 
towarów 

52.1 21)  Warehousing and storage 52.1 

22)  Magazynowanie i działalność 
usługowa wspomagająca transport 

52 22)  Warehousing and support activities 
for transportation 

52 

23)  Przeładunek towarów w 
pozostałych punktach 
przeładunkowych 
 

52.24.C 23)  Cargo handling in other reloading 
points 

52.24.C 

24)  Magazynowanie i przechowywanie 
pozostałych towarów 

52.10.B 24)  Warehousing and storage of other 
goods 

52.10.B 

25)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek 

68.10.Z 25)  Buying and selling of own real 
estate 

68.10.Z 

26)  Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 26)  Rental and operating of own or 
leased real estate 

68.20.Z 

27)  Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

68.31.Z 27)  Real estate agencies 68.31.Z 

28)  Zarządzanie nieruchomościami 
wykonywane na zlecenie 

68.32.Z 28)  Management of real estate on a 
fee or contract basis 

68.32.Z 

29)  Działalność rachunkowo – 
księgowa; doradztwo podatkowe  

69.20.Z 29)  Accounting, bookkeeping and 
auditing activities; tax consultancy 

69.20.Z 

30)  Doradztwo związane z 
zarządzaniem 

70.2 30)  Management consultancy activities 70.2 

31)  Badania i analizy techniczne 71.20 31)  Technical testing and analysis 71.20 
32)  Pozostałe badania i analizy 

techniczne 
71.20.B 32)  Other technical testing and analysis 71.20.B 

33)  Badania naukowe i prace 
rozwojowe 

72 33)  Scientific research and 
development 

72 

34)  Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 34)  Market research and public opinion 
polling 

73.20.Z 

35)  Działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania 

74.10.Z 35)  Specialised design activities 74.10.Z 

36)  Wynajem i dzierżawa pozostałych 
maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych 

77.3 36)  Renting and leasing of other 
machinery, equipment and tangible 
goods 

77.3 

37)  Działalność związana z 
pakowaniem 

82.92.Z 37)  Packaging activities 82.92.Z 

38)  Pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

82.99.Z 38)  Other business support service 
activities not elsewhere classified 

82.99.Z 

39)  Pozostałe pozaszkolne formy 85.59.B 39)  Other education n.e.c. 85.59.B 



 

 

edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

40)  Pozostała działalność usługowa, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.09.Z 40)  Other personal service activities not 
elsewhere classified 

96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, 
zgód, zezwoleń i innych wymaganych prawem 
dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 
uzyskaniu. 

2. Any object that needs concession, permit, 
licences and / or other documents as required by 
law, will commence upon their collection. 

 

6) wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z planem 
połączenia. 

6) agree to the merger according to the merger 
plan. 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2: PROJEKT OŚWIADCZENIA 
DOW EUROPE HOLDING B.V. JAKO 
WYŁĄCZNEGO UDZIAŁOWCA DOW 
POLSKA SP. Z O.O. 

 
Oświadczenie  

Dow Europe Holding B.V., z siedzibą w Hoek w 
Holandii, zarejestrowana w holenderskim rejestrze 

handlowym pod numerem 21018156,  
Wyłącznego Udziałowca 

Dow Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 

w związku z połączeniem ze spółką Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. w Warszawie 

 

ANNEX 2: DRAFT STATEMENT OF  DOW 
EUROPE HOLDING B.V.  AS THE SOLE 
SHAREHOLDER OF DOW POLSKA SP. Z 
O.O. 

 
Statement of  

Dow Europe Holding B.V., with its corporate seat in 
Hoek, the Netherlands, registered with the Dutch 

trade register under number 21018156,  
the sole shareholder of 
Dow Polska Sp. z o.o. 

with its registered office in Warsaw 
relating to the merger with Performance Materials 

Polska Sp. z o.o.  in Warsaw. 
 

Dow Europe Holding B.V., jako jedyny wspólnik 
posiadający 100% udziałów  w spółce Dow Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000147826, REGON: 
011775630, NIP: 1180125961, w związku z 
planowanym połączeniem spółek: Dow Polska Sp. z 
o.o. w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, jako spółką przejmowaną, niniejszym na 
podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu  spółek handlowych 
wyraża zgodę na wyłączenie z obowiązku: 

1) sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w art.  501 § 1 KSH; 

2) udzielenia informacji, o których mowa w 
art.  501 § 2 KSH; 

3) badania planu połączenia przez biegłego i 
wydania przez niego opinii, o których mowa 
w art. 502 i 503 kodeksu spółek 
handlowych, 

4) w ramach planowanego połączenia. 
 
…, dnia … / … 2021 roku 
 

Dow Europe Holding B.V., as the sole shareholder 
holding 100% shares in Dow Polska Sp. z o.o. with its 
registered office in entered into the National Court 
Register kept by the District Court for the capital city 
of Warsaw in Warsaw, 13th Economic Department 
of the National Court Register under the number KRS 
0000147826, REGON: 011775630, NIP: 1180125961, 
in connection with the planned merger of the 
following companies: Dow Polska Sp. z o.o. in 
Warsaw as the acquiring company and Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. with its registered office 
in Warsaw as the company to be acquired, based on 
Article 503¹ § 1 of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies hereby grants its 
consent to the exemption from the obligation to: 

1) produce a report referred to in Article 501 § 
1 of the Code of Commercial Partnerships 
and Companies; 

2) provide information referred to in art. 501 § 
2 of the Code of Commercial Partnerships 
and Companies; 

3) have the merger plan audited by an expert 
and his opinion given as referred to in 
Articles 502 and 503 of the Code of 
Commercial Partnerships and Companies; 

 as part of the planned merger. 
 
…, ......day of.................... 2021 
 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3: PROJEKT OŚWIADCZENIA 
DOW POLSKA SP. Z O.O. JAKO 
WYŁĄCZNEGO UDZIAŁOWCA 
PERFORMANCE MATERIALS POLAND SP. 
Z O.O. 

 
 

ANNEX 3: DRAFT STATEMENT OF DOW 
POLSKA SP. Z O.O. AS THE SOLE 
SHAREHOLDER OF PERFORMANCE 
MATERIALS POLAND SP. Z O.O. 

 
 

 
Oświadczenie Dow Polska Sp. z o.o.,  

wyłącznego udziałowca 
Performance Materials Poland Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 
w związku z połączeniem ze spółką Dow Polska Sp. 

z o.o. w Warszawie 
 

 
Statement of Dow Polska Sp. z o.o.  

As the sole shareholder of 
Performance Materials Poland Sp. z o.o., with its 

registered office in Warsaw 
relating to the merger with Dow Polska Sp. z o.o.  in 

Warsaw 
 

Dow Polska Sp. z o.o., jako jedyny wspólnik 
posiadający 100% udziałów  w spółce Performance 
Materials Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000670191, REGON: 366869332, NIP: 
5213773473, w związku z planowanym połączeniem 
spółek: Dow Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako 
spółki przejmującej ze spółką Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką 
przejmowaną, niniejszym na podstawie art. 503¹ § 1 
kodeksu  spółek handlowych wyraża zgodę na 
wyłączenie z obowiązku: 

1) sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w art.  501 § 1 KSH; 

2) udzielenia informacji, o których mowa w 
art.  501 § 2 KSH; 

3) badania planu połączenia przez biegłego i 
wydania przez niego opinii, o których mowa 
w art. 502 i 503 kodeksu spółek 
handlowych, 

 w ramach planowanego połączenia. 
 
Warszawa, dnia … grudnia 2021 roku 
 

Dow Polska Sp. z o.o., as the sole shareholder 
holding 100% shares in Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, 
entered into the Register of Entrepreneurs of the 
National Court Register kept by the District Court for 
the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Economic 
Department of the National Court Register with 
number KRS 0000670191, REGON: 366869332, [tax 
identification number] NIP: 5213773473, in 
connection with the planned merger of the following 
companies: Dow Polska Sp. z o.o. in Warsaw as the 
acquiring company and Performance Materials 
Poland Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 
as the company to be acquired, based on Article 503¹ 
§ 1 of the Code of Commercial Partnerships and 
Companies hereby grants its consent to the 
exemption from the obligation to: 

1) produce a report referred to in Article 501 § 
1 of the Code of Commercial Partnerships 
and Companies; 

2) provide information referred to in art. 501 § 
2 of the Code of Commercial Partnerships 
and Companies; 

3) have the merger plan audited by an expert 
and his opinion given as referred to in 
Articles 502 and 503 of the Code of 
Commercial Partnerships and Companies; 

 as part of the planned merger. 
 
Warsaw, ...... December 2021 
 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 4 

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI 
PRZEJMUJĄCEJ 

 

APPENDIX 4 

DRAFT AMENDMENT TO THE ARTICLES OF 
ASSOCIATION OF THE ACQUIRING 
COMPANY 

 
Planuje się przyjęcie zmian umowy spółki 

przejmującej przez uchwalenie tekstu jednolitego 

Umowy Spółki i nadania mu następującego 

brzmienia: 

 

It is planned to amend the Articles of Association of 

the acquiring company by adopting a consolidated 

text of the Articles of Association to read as follows: 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - TEKST JEDNOLITY 
 

ARTICLES OF ASSOCIATION OF LIMITED 
LIABILITY COMPANY - CONSOLIDATED TEXT 
 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: Dow Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może 
także posługiwać się firmą skróconą: Dow Polska 
Sp. z o.o. 

2. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Polska. 
3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
 

§ 2. 
Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony. 

 

Chapter I 
General provisions 

 
§ 1. 

1. The Company name shall be: Dow Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością [limited 
liability company]. The Company may also use 
an abbreviated name form: Dow Polska Sp. z 
o.o. 

2. The Company's headquarters shall be Warsaw, 
Poland. 

3. The Company shall operate within the territory 
of the Republic of Poland and abroad. 

 
§ 2. 

The Company is established for an indefinite period 
of time. 
 

Rozdział II 
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki 

 

Chapter II 
The scope of the Company's  activity 

 
§ 3. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 
§ 3. 

1. The scope of the Company's  activity shall be: 
 

Przedmiot działalności spółki zgodnie z 
PKD 

PKD Nr Object according to the Polish 
Classification of Activities 

PKD No 

1)  Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

20 1)  Manufacture of chemicals and 
chemical products 

20 

2)  Produkcja farb, lakierów i 
podobnych powłok, farb 
drukarskich i mas uszczelniających 

20.30.Z 2)  Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics 

20.30.Z 

3)  Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz 

21 3)  Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

21 



 

 

leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

4)  Pozostałą wyspecjalizowana 
sprzedaż hurtowa 

46.7 4)  Other specialised wholesale 46.7 

5)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych 

46.12.Z 5)  Agents involved in the sale of fuels, 
ores, metals and industrial 
chemicals 

46.12.Z 

6)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych 

46.13.Z 6)  Agents involved in the sale of 
timber and building materials 

46.13.Z 

7)  Działalność agentów 
specjalizujących się w sprzedaży 
pozostałych określonych towarów 

46.18.Z 7)  Agents specialised in the sale of 
other particular products. 

46.18.Z 

8)  Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą towarów różnego 
rodzaju 

46.19.Z 8)  Agents involved in the sale of a 
variety of goods 

46.19.Z 

9)  Sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego i 
telekomunikacyjnego oraz części do 
niego 

46.52.Z 9)  Wholesale of electronic and 
telecommunications equipment 
and parts thereof 

46.52.Z 

10)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
maszyn i urządzeń 

46.69.Z 10)  Wholesale of other machinery and 
equipment 

46.69.Z 

11)  Sprzedaż hurtowa paliw i 
produktów pochodnych 

46.71.Z 11)  Wholesale of fuels and related 
products 

46.71.Z 

12)  Sprzedaż hurtowa wyrobów 
chemicznych 

46.75.Z 12)  Wholesale of chemical products 46.75.Z 

13)  Sprzedaż hurtowa pozostałych 
półproduktów 

46.76.Z 13)  Wholesale of other intermediate 
products 

46.76.Z 

14)  Sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana 

46.90.Z 14)  Non-specialised wholesale trade 46.90.Z 

15)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 15)  Other retail sale in non-specialised 
stores 

47.19.Z 

16)  Sprzedaż detaliczna drobnych 
wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

47.52.Z 16)  Retail sale of hardware, paints and 
glass in specialised stores 

47.52.Z 

17)  Sprzedaż detaliczna pozostałych 
nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych nowych 
sklepach 

47.78Z 17)  Other retail sale of new goods in 
specialised stores 

47.78Z 

18)  Sprzedaż detaliczna artykułów 
używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z 18)  Retail sale of second-hand goods in 
specialised stores 

47.79.Z 

19)  Sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

47.91.Z 19)  Retail sale via mail order houses or 
via Internet 

47.91.Z 

20)  Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami I targowiskami 

47.99.Z 20)  Other retail sale not in stores, stalls 
or markets 

47.99.Z 

21)  Magazynowanie i przechowywanie 
towarów 

52.1 21)  Warehousing and storage 52.1 

22)  Magazynowanie i działalność 
usługowa wspomagająca transport 

52 22)  Warehousing and support activities 
for transportation 

52 

23)  Przeładunek towarów w 
pozostałych punktach 
przeładunkowych 

52.24.C 23)  Cargo handling in other reloading 
points 

52.24.C 



 

 

 
24)  Magazynowanie i przechowywanie 

pozostałych towarów 
52.10.B 24)  Warehousing and storage of other 

goods 
52.10.B 

25)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek 

68.10.Z 25)  Buying and selling of own real 
estate 

68.10.Z 

26)  Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z 26)  Rental and operating of own or 
leased real estate 

68.20.Z 

27)  Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

68.31.Z 27)  Real estate agencies 68.31.Z 

28)  Zarządzanie nieruchomościami 
wykonywane na zlecenie 

68.32.Z 28)  Management of real estate on a 
fee or contract basis 

68.32.Z 

29)  Działalność rachunkowo – 
księgowa; doradztwo podatkowe  

69.20.Z 29)  Accounting, bookkeeping and 
auditing activities; tax consultancy 

69.20.Z 

30)  Doradztwo związane z 
zarządzaniem 

70.2 30)  Management consultancy activities 70.2 

31)  Badania i analizy techniczne 71.20 31)  Technical testing and analysis 71.20 
32)  Pozostałe badania i analizy 

techniczne 
71.20.B 32)  Other technical testing and analysis 71.20.B 

33)  Badania naukowe i prace 
rozwojowe 

72 33)  Scientific research and 
development 

72 

34)  Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 34)  Market research and public opinion 
polling 

73.20.Z 

35)  Działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania 

74.10.Z 35)  Specialised design activities 74.10.Z 

36)  Wynajem i dzierżawa pozostałych 
maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych 

77.3 36)  Renting and leasing of other 
machinery, equipment and tangible 
goods 

77.3 

37)  Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z 37)  Packaging activities 82.92.Z 
38)  Pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

82.99.Z 38)  Other business support service 
activities not elsewhere classified 

82.99.Z 

39)  Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

85.59.B 39)  Other education n.e.c. 85.59.B 

40)  Pozostała działalność usługowa, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.09.Z 40)  Other personal service activities 
not elsewhere classified 

96.09.Z 

2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zgód, 
zezwoleń i innych wymaganych prawem 
dokumentów zostanie rozpoczęta po ich 
uzyskaniu. 

2. Any object that needs concession, permit, 
licences and / or other documents as required by 
law, will commence upon their collection. 

§ 4. 
W ramach wyżej wymienionych form działalności 
Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa 
i inne jednostki organizacyjne oraz posiadać udziały 
lub akcje w innych przedsiębiorstwach lub spółkach w 
Polsce i za granicą. 
 

§ 4. 
As part of the above-listed forms of activity, the 
Company may establish its branch offices, enterprises 
and other organisational units and have shares in 
other enterprises or companies in Poland and abroad. 
 

Rozdział III 
 Kapitał zakładowy Spółki 

 

Chapter III 
 The Company's  share capital 

 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 310.000 (trzysta 
dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 62 

§ 5. 

1. The Company's share capital is PLN 310,000 (PLN 
three hundred and ten thousand) and is divided 



 

 

(sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o 
wartości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) każdy. 
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. 
Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga 
zgody udzielonej uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników. 

3. Udziały mogą zostać umorzone uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego, jak i z czystego 
zysku. 

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały 
zgromadzenia wspólników, która powinna 
określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia i wysokość wynagrodzenia 
przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. 

 

into 62 (sixty two) equal and indivisible shares 
having the value of PLN 5000 (PLN five thousand) 
per share. A shareholder may hold more than one 
share. 

2. The shares are transferable and can be pledged. 
Pledge on the shares shall require a consent in the 
form of resolution of the Shareholders' Meeting. 

3. Shares may be redeemed by force of a resolution 
of the Meeting of Shareholders by share capital 
decrease or from net profit. 

4. Redemption of share shall require a resolution of 
the meeting of shareholders which should specify 
in particular the legal basis for redemption and the 
amount of consideration payable to the 
shareholder for the redeemed share. 

 

§ 6. 
1. Bez zmiany niniejszego aktu kapitał zakładowy 

Spółki może zostać powiększony do wartości 
odpowiadającej dziesięciokrotnej wysokości 
powyższego kapitału zakładowego Spółki i pokryty 
wpłatami gotówkowymi lub wkładami 
niepieniężnymi w terminie do 31 grudnia 2020 
roku. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do 
takiego działania w sprawie podwyższenia 
kapitału, aby wpłaty gotówkowe za nowe udziały 
zostały dokonane, a wkłady niepieniężne 
wniesione w okresie 30 dni licząc od następnego 
dnia po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego podjętej przez Zgromadzenie 
Wspólników. 

 

§ 6. 
1. Without an amendment to this deed, the 

Company's share capital can be increased up to 
the value  ten times higher than the amount of the 
above share capital of the Company and paid up 
for in cash or as non-cash contributions until 31 
December 2020. 

2. The Company's Board of Directors shall be 
authorised and obliged to take such actions in 
respect of the capital increase as to ensure that 
the payment in cash for the new shares and non-
cash contributions are made within 30 days from 
the day subsequent to the date of resolution on 
the increase of the share capital made by the 
Meeting of Shareholders. 

 

Rozdział IV 
 Władze Spółki 

 

Chapter IV 
 The Company governing bodies 

 

§ 7. 
Władzami Spółki są: 

1) Zarząd Spółki; 
2) Zgromadzenie Wspólników. 

 

§ 7. 
The Company governing bodies are: 

1) the Company's Board of Directors; 
2) Shareholders’ Meeting. 

 
Zarząd Spółki 

 

The Company's Management Board 

 

§ 8. 
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w 

imieniu Spółki upoważnieni są tak Prezes Zarządu, 
jak i członkowie zarządu działający samodzielnie. 

3. Postanowienia Art. 230 Kodeksu Spółek 
Handlowych nie stosuje się. 

4. Zarząd Spółki wybierany jest przez Zgromadzenie 
Wspólników. 

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

§ 8. 
1. The Board of Directors shall consist of one up 

to five members. 
2. The President of the Management Board and 

the members of the Management Board 
acting independently shall be authorised to 
make representations and sign on behalf of 
the Company. 



 

 

6. Każdy z członków Zarządu może być w każdej 
chwili odwołany przez Zgromadzenie Wspólników 
bez podania przyczyny. 

 

3. The provisions of Article 230 of the Code of 
Commercial Partnerships and Companies shall 
not apply. 

4. The Company's Board of Directors shall be 
elected by the Shareholders' Meeting. 

5. The  term of office of the Board of Directors 
shall be three years. 

6. Any member of the Board of Directors can be 
dismissed at any time without stating reasons. 

 

§ 9. 
1. Zgromadzenie Wspólników wyznacza swojego 

pełnomocnika do zatrudniania mianowanych 
członków Zarządu na podstawie umowy o pracę 
lub innego rodzaju umowy. 

2. Prezes odpowiada za zatrudnianie w Spółce 
pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz 
pozostałego personelu. 

 

§ 9. 
1. The Shareholders' Meeting appoints its 

plenipotentiary for employing nominated 
members of the Management Board based on a 
contract of engagement or another type of 
contract. 

2. The President shall be responsible for 
employment of the Company's employees on 
managerial positions and the other personnel. 

 

A. Zgromadzenie Wspólników 
 

A. Meeting of Shareholders 
 

§ 10. 
1. Jedyny Wspólnik korzysta ze wszystkich uprawnień 

przysługujących Zgromadzeniu Wspólników 
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek 
Handlowych. 

2. Sprawy co, do których podejmowanie decyzji jest 
zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszą 
umową dla Zgromadzenia Wspólników, wymagają 
uchwał Zgromadzenia. 

3. W szczególności następujące sprawy wymagają 
uchwał Zgromadzenia: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 

Zarządu, rocznego bilansu i  rachunków 
zysków i strat; 

2) podział zysków lub pokrycie strat; 
3) udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki; 
4) zmiany niniejszej umowy; 
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału 

zakładowego Spółki; 
6) łączenie lub przekształcenie Spółki; 
7) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; 
8) zbycie lub zastaw udziałów; 
9) ustalenie ogólnych planów działalności 

Spółki; 
10) powołanie i odwołanie członków Zarządu; 
11) powołanie pełnomocnika udziałowca do 

zatrudniania wybranych członków Zarządu; 
12) określenie sposobu zatrudniania oraz zasad i 

wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; 
13) tworzenie oddziałów, filii, agencji i innych 

jednostek organizacyjnych Spółki oraz 
określenie ich kompetencji i zakresu 
działalności; 

§ 10. 
4. The sole shareholder exercises all the rights 

enjoyed by the Shareholders' Meeting pursuant to 
the provisions of the Code of Commercial 
Partnerships and Companies. 

5. The matters in which the decision making is, by 
force of law or by force of this agreement, the sole 
competence of the Shareholders' Meeting ,shall 
require resolutions of the Meeting. 

6. In particular the following matters shall require 
resolution of the Shareholders' Meeting: 
16) considering and approving the report of the 

Management Board, annual balance sheet 
and profit and loss accounts; 

17) distribution of profit or covering losses; 
18) vote of approval for the Company's Board of 

Directors; 
19) amendment to this agreement; 
20) increase or decrease of the Company's share 

capital; 
21) merger or transformation of the Company; 
22) dissolution or liquidation of the Company; 
23) sale or pledge on shares; 
24) determining general plans of activity of the 

Company; 
25) appointment and dismissal of the members 

of the Board of Directors; 
26) appointment of a plenipotentiary of the 

shareholder for employing selected 
members of the Board of Directors; 

27) defining the manner of employment and the 
principles and amount of remuneration of 
the members of the Board of Directors; 



 

 

14) zbycie lub wydzierżawianie składników 
majątkowych Spółki lub ustanawianie na nich 
prawa użytkowania; 

15) tworzenie stosownych funduszy celowych 
Spółki zgodnie z przepisami prawa. 

 

28) establishment of branch offices, agencies 
and other organisational units of the 
Company and defining their competences 
and scope of activity; 

29) sale or lease of the Company's assets or 
granting the right to use; 

30) establishing the Company's special purpose 
funds according to the regulations. 

 

Rozdział V 
Działalność Spółki 

 

Chapter V 
Activity of the Company 

 

§ 11. 
Organizacja przedsiębiorstwa Spółki zostanie 
określona w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, 
po przyjęciu wytycznych przez Zgromadzenie 
Wspólników. 

 

§ 11. 
The organization of the enterprise of the Company 
shall be defined in the regulations adopted by the 
Management Board based on the guidelines adopted 
by the Shareholders' Meeting. 

 

§ 12. 
Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym. 

 

§ 12. 
The financial year of the Company shall be identical to 
the calendar year. 

 

§ 13. 
Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i 
przedstawiania Wspólnikom najpóźniej w terminie 
trzech miesięcy od zakończenia roku 
obrachunkowego rocznego bilansu oraz rachunku 
zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z działalności 
Spółki za dany okres. 

 

§ 13. 
Within three months from the end of the financial 
year, the Management Board shall be obliged to 
prepare and present to the Shareholders an annual 
balance sheet and a profit and loss account along 
with a report on the Company's activity for a given 
period. 

 

Rozdział VI 
 Postanowienia końcowe 

 

Chapter VI 
 Miscellaneous 

 

§ 14. 
1. Rozwiązanie Spółki następuje wyniku stosownej 

uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w 
innych przypadkach przewidzianych prawem. 

2. Księgi i dokumenty rozwiązanej i zlikwidowanej 
Spółki zostaną powierzone na przechowanie 
osobie wskazanej przez Zgromadzenie 
Wspólników. 

 

§ 14. 
1. The Company's liquidation shall occur as a result 

of a relevant resolution of the Shareholders' 
Meeting or in other cases provided for by the 
law. 

2. The books and documents of the dissolved and 
liquidated Company shall be entrusted to the 
person indicated by the Shareholders' Meeting. 

 

§ 15. 
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
2. W kwestiach nie unormowanych niniejszą 

umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy 
prawne. 

 

§ 15. 
3. The present Agreement shall be governed by the 

laws of the Republic of Poland. 
4. The provisions of the Code of Commercial 

Partnerships and Companies and other binding 
regulations shall apply to the matters not 
regulated herein. 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 5 APPENDIX 5 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI 
PRZEJMOWANEJ, PERFORMANCE 
MATERIALS POLAND SP. Z O.O. NA DZIEŃ 
31.10.2021 R.  

VALUATION OF THE ASSETS OF THE 
COMPANY TO BE ACQUIRED, 
PERFORMANCE MATERIALS POLAND SP. Z 
O.O., AS AT 31.10.2021 

Środki trwałe:  
 

Brak Fixed assets:  No exist 

Zapasy:  
 

Brak Inventories:   No exist 

Należności 
krótkoterminowe:   

359.202,60.- PLN Short-term receivables 
 
 

PLN 359.202,60.-  

Inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe:  

2.655.165,14.- PLN  Other short-term 
financial assets 
 

PLN 2.655.165,14.-  

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne:  

367.793,66.- PLN Cash and cash 
equivalents 
367.793,66 

PLN 367.793,66.- 

Razem:  3.382.161,40.- PLN 
 

Total:.3.382.161,40 PLN 3.382.161,40.- 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 6  

 

APPENDIX 6 

 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE 
INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM 
SPÓŁKI PERFORMANCE MATERIALS 
POLAND SP. Z O.O.  SPORZĄDZONĄ DLA 
CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 
31.10.2021 R.  

 

THE STATEMENT CONTAINING THE 
INFORMATION ON THE ACCOUNTING 
SITUATION OF  PERFORMANCE 
MATERIALS POLAND SP. Z O.O.  MADE 
FOR THE PURPOSE OF MERGER AS AT 
31.10.2021.  

 

 



 

 

 



 

 

 

No. Item Note
Balance as at 

31 October  2021

Balance as at 

31 December 2020

A NON-CURRENT ASSETS 0.00 0.00

I Intangible assets 1 0.00 0.00

1 Costs of completed developments 0.00 0.00

2 Goodwill 0.00 0.00

3 Other intangible assets 0.00 0.00

4 Advance payments for intangible assets 0.00 0.00

II Property, plant and equipment 0.00 0.00

1 Fixed assets 2 0.00 0.00

a land (including right to perpetual usufruct) 0.00 0.00

b buildings, premises, rights to premises, civil engineering structures 0.00 0.00

c technical equipment and machines 0.00 0.00

d vehicles 0.00 0.00

e other fixed assets 0.00 0.00

2 Fixed assets under construction 3 0.00 0.00

3 Advance payments for fixed assets under construction 0.00 0.00

III Long-term receivables 4 0.00 0.00

1 From related entities 0.00 0.00

2 From other entities in which the entity has equity involvement 0.00

3 From other entities 0.00 0.00

IV Long-term investments 5 0.00 0.00

1 Real property 0.00 0.00

2 Intangible assets 0.00 0.00

3 Long-term financial assets 0.00 0.00

a in related entities 0.00 0.00

- shares 0.00 0.00

- other securities 0.00 0.00

- originated loans 0.00 0.00

- other long-term financial assets 0.00 0.00

b in other entities in which the entity has equity involvement 0.00

- shares 0.00 0.00

- other securities 0.00 0.00

- originated loans 0.00 0.00

- other long-term financial assets 0.00 0.00

c in other entities 0.00 0.00

- shares 0.00 0.00

- other securities 0.00 0.00

- originated loans 0.00 0.00

- other long-term financial assets 0.00 0.00

4 Other long-term investments 0.00 0.00

V Long-term prepayments 0.00 0.00

1 Deferred tax assets 26 0.00 0.00

2 Other prepayments 10 0.00 0.00

B CURRENT ASSETS 3,382,161.40 2,526,465.35

I Inventory 8 0.00 0.00

1 Materials 0.00 0.00

2 Semi-finished products and work in progress 0.00 0.00

3 Finished products 0.00 0.00

4 Goods 0.00 0.00

5 Advance payments for deliveries and services 0.00 0.00

II Short-term receivables 9 359,202.60 446,551.08

1 Receivables from related entities 337,768.60 445,833.08

a trade receivables, payable within a period of: 337,553.87 445,833.08

- up to 12 months 0.00 0.00

- over 12 months 0.00 0.00

b other 214.73 0.00

2 Receivables from other entities in which the entity has equity involvement 0.00 0.00

a trade receivables, payable within a period of: 0.00 0.00

- up to 12 months 0.00 0.00

- over 12 months 0.00

b other 0.00

3 Receivables from other entities 21,434.00 718.00

a trade receivables, payable within a period of: 0.00 718.00

- up to 12 months 0.00 718.00

- over 12 months 0.00 0.00

b due to taxes, grants, customs duties, social security, health insurance and other levies 21,434.00 0.00

c other 0.00 0.00

d claimed at court 0.00 0.00

III Short-term investments 3,022,958.80 2,079,914.27

1 Short-term financial assets 3,022,958.80 2,079,914.27

a in related entities 6 2,655,165.14 1,656,979.04

- shares 0.00 0.00

- other securities 0.00 0.00

- originated loans 0.00 0.00

- other short-term financial assets 2,655,165.14 1,656,979.04

b in other entities 6 0.00 0.00

- shares 0.00 0.00

- other securities 0.00 0.00

- originated loans 0.00 0.00

- other short-term financial assets 0.00 0.00

c cash means and other cash assets 367,793.66 422,935.23

- cash means in hand and on accounts 367,793.66 422,935.23

- other cash means 0.00 0.00

- other cash assets 0.00 0.00

2 Other short-term investments 0.00 0.00

IV Short-term prepayments 10 0.00 0.00

C Called up share capital 0.00 0.00

D Treasury shares 0.00 0.00

3,382,161.40 2,526,465.35

Balance Sheet

Assets

TOTAL ASSETS



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Item Note
Balance as at 

31 October  2021

Balance as at 

31 December 2020

A EQUITY 2,306,331.49 1,803,727.10

I Share capital 11 10,100.00 10,100.00

II Supplementary capital 64,900.00 64,900.00

- share premium 0.00

III Revaluation reserve 0.00 0.00

- fair value remeasurement 0.00

IV Other reserve capitals 1,728,727.10 979,717.46

- recognized in accordance with the articles of association 0.00

- for treasury shares 0.00

V Prior year profit (loss) 0.00 0.00

VI Net profit (loss) 12 502,604.39 749,009.64

VII Write-offs from net profit during the financial year (negative figure) 0.00 0.00

B LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 1,075,829.91 722,738.25

I Provisions for liabilities 0.00 0.00

1 Deferred tax provision 26 0.00 0.00

2 Provision for retirement and similar benefits 13 0.00 0.00

- long-term 0.00 0.00

- short-term 0.00 0.00

3 Other provisions 13 0.00 0.00

- long-term 0.00 0.00

- short-term 0.00 0.00

II Long-term liabilities 14 0.00 0.00

1 To related entities 0.00 0.00

2 To other entities in which the entity has equity involvement 0.00

3 To other entities 0.00 0.00

a credit facilities and loans 0.00 0.00

b arising from issue of debt securities 0.00 0.00

c other financial liabilities 0.00 0.00

d promissory note liabilities 0.00

e other 0.00 0.00

III Short-term liabilities 1,075,829.91 722,738.25

1 Liabilities to related entities 1,075,829.91 671,752.25

a trade liabilities, with maturity period of: 14 738,759.20 437,136.32

- up to 12 months 738,759.20 437,136.32

- over 12 months 0.00 0.00

b other 337,070.71 234,615.93

2 Liabilities to other entities in which the entity has equity ivolvement 0.00 0.00

a trade liabilities, with maturity period of: 14 0.00 0.00

- up to 12 months 0.00 0.00

- over 12 months 0.00 0.00

other 0.00 0.00

3 To other entities 0.00 50,986.00

a credit facilities and loans 14 0.00 0.00

b arising from issue of debt securities 14 0.00 0.00

c other financial liabilities 14 0.00 0.00

d trade liabilities, maturing: 14 0.00 0.00

- up to 12 months 0.00 0.00

- over 12 months 0.00 0.00

e advance payments received for deliveries and services 0.00 0.00

f promissory note liabilities 0.00 0.00

g due to taxes, customs duties, social security, health insurance and other levies 0.00 50,986.00

h payroll liabilities 0.00 0.00

i other 0.00 0.00

4 Special funds 0.00 0.00

IV Accruals 0.00 0.00

1 Negative goodwill 0.00 0.00

2 Other accruals 16 0.00 0.00

- long-term 0.00 0.00

- short-term 0.00 0.00

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 3,382,161.40 2,526,465.35

Balance Sheet

Equity and liabilities



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the period

from 1 January to 31 

October  2021

from 1 January to 31 

December 2020

A Net sales revenue and equivalent, including: 20 811,996.00 1,274,524.73

- from related entities 811,996.00 1,274,524.73

I Net revenue from sales of products 811,996.00 1,274,524.73

II Change in stocks of products (increase – positive value, decrease – negative value) 0.00 0.00

III Manufacturing cost of products for internal purposes 0.00 0.00

IV Net revenue from sales of goods and materials 0.00 0.00

B Operating expenses 315,161.37 341,254.35

I Amortization 0.00 0.00

II Consumption of materials and energy 0.00 0.00

III External services 315,161.37 341,254.35

IV Taxes and charges, including: 0.00 0.00

- excise duty 0.00 0.00

V Payroll 0.00 0.00

VI Social security and other benefits, including 0.00 0.00

- retirement benefits 0.00 0.00

VII Other expenses by type 0.00 0.00

VIII Cost of goods and materials sold 0.00 0.00

C Profit (loss) on sales (A-B) 496,834.63 933,270.38

D Other operating revenues 21 15.00 83.00

I Gain on disposal of non-current non-financial assets 0.00 0.00

II Grants 0.00 0.00

III Revaluation of non-financial assets

IV Other operating revenues 15.00 83.00

E Other operating expenses 22 66,542.84 76,916.77

I Loss on disposal of non-current non-financial assets 0.00 0.00

II Revaluation of non-financial assets 0.00 0.00

III Other operating expenses 66,542.84 76,916.77

F Profit (loss) on operating activities (C+D-E) 430,306.79 856,436.61

G Finance income 141,532.40 4,109.24

I Dividends and distribution of profits, including: 0.00 0.00

a from related entities, including: 0.00 0.00

- in which the entity has equity involvement

b from other entities, including:

- in which the entity has equity involvement

II Interest, including: 23 1,028.99 4,109.24

- from related entities

III Gain on disposal of financial assets, including: 0.00 0.00

- in related entities

IV Revaluation of financial assets 23 0.00 0.00

V Other 23 140,503.41 0.00

H Finance costs 26,570.80 24,899.21

I Interest, including: 24 1,395.30 2,371.74

- to related entities

II Loss on disposal of financial assets, including: 0.00 0.00

- in related entities

III Revaluation of financial assets 24 0.00 0.00

IV Other 24 25,175.50 22,527.47

I Gross profit (loss) (F+G-H) 545,268.39 835,646.64

J Income tax 25, 26 42,664.00 86,637.00

K Other statutory reductions in profit (increases in loss) 0.00 0.00

L Net profit (loss) (I-J-K) 502,604.39 749,009.64

Profit and Loss Account - by nature of expense

No. Item Note



 

 

ZAŁĄCZNIK 7  

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE 
INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM 
SPÓŁKI DOW POLSKA SP. Z O.O.  
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA 
NA DZIEŃ 31.10.2021 R  

 

APPENDIX 7 

THE STATEMENT CONTAINING THE 
INFORMATION ON THE ACCOUNTING 
SITUATION OF  DOW POLSKA SP. Z O.O.  
MADE FOR THE PURPOSE OF MERGER AS 
AT 31.10.2021.  
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