
Załącznik nr 2)   

Warszawa, dnia 28 listopad 2016 r.  

 

Ustalenie wartości majątku „EKU PARTNER” sp.  z o.o.  

 

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks 
spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku 
z planowanym połączeniem przez przejęcie:  
 
Spółki „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202146 
 
przez  
 
Spółkę Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (52-
200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617 
 

Zarząd „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalając wartość 
majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 
ogłoszenie planu połączenia oświadcza: 
 

1) Wyceny majątku „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

dokonano na dzień 01 października 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z 

późn. zm./  

2) Wycena majątku „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 

października 2016 roku.  

3) Wycena majątku została określona jako różnica sumy bilansowej oraz zobowiązań 

i rezerwy na zobowiązania na dzień 01 października 2016 r.  

4) Wartość majątku EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi  

26.879,21 złotych. 

5)   Wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku 

o rachunkowości przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie 

jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodna, co do formy i treści, z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6)   Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, „EKU PARTNER” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla 



potrzeb sporządzenia załączonej wyceny. Wartości przedstawione w załączonej do 

niniejszego oświadczenia wycenie zostały przedstawione z uwzględnieniem 

postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH. 

 

 

 

 

 


