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PLAN POŁĄCZENIA 
Spółek: Grupa Brokerska Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Łodzi i MRC Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu 27 czerwca 2022 r. 
 

 
 

1. Grupa Brokerska Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Łodzi zamierza połączyć się ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością MRC 
Broker z siedzibą w  Poznaniu. 
 

2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 k.s.h.  
 

Połączenie odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 
1 pkt. 1 k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 
k.s.h., gdyż spółka przejmująca (Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.) jest jedynym 
wspólnikiem spółki przejmowanej (MRC Broker Sp. z o.o.), więc bez potrzeby: 

 podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, 
 podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. w odniesieniu do spółki 

przejmującej, 
 zastosowania przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt. 4-5, art. 512, art. 513, art. 494 

§ 4 i art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h. 
 
 

3. Opis spółek biorących udział w łączeniu: 
 
 
 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SPÓŁKA PRZEJMOWANA 
Typ spółki Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Firma Grupa Brokerska Quantum Sp. 
z o.o. 

MRC Broker Sp. z o.o. 
 

Siedziba Łódź Poznań 
Adres  ul. Gabriela Narutowicza 48 

90-135 Łódź 
ul. Jana Matejki 6/9 
60-766 Poznań 

Kapitał 
zakładowy 
(opłacony w 
całości) 

155.000 zł 66.000 zł 

Sąd 
rejestrowy 

Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX 
Wydział Gospodarczy KRS 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS 

Nr KRS 116725 151867 
NIP 725 168 85 46 781 172 37 30 
 
 

4. Nie przyznaje się praw wspólnikowi spółki przejmowanej, nie ma też osób 
szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej. 

 
 
5. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się 

spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 
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6. Nie planuje się zmiany umowy spółki przejmującej. 
 
7. Załączniki: 
7.1. Projekty uchwał: Zarządu Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o. w sprawie 

połącznia się spółek i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
przejmowanej – MRC Broker Sp. z o.o. o połączeniu się spółek. 

7.2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2022 r. 
7.3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2022 

r. wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat sporządzonymi według stanu 
na ten dzień. 

 
 
 

Zarząd Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.   \ 
Zarząd MRC Broker Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 

 
 


