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I. WPROWADZENIE 

Niniejszy Plan Połączenia ustalony został uzgodniony przez Zarządy Spółek: 

1) TENSLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (ul. Śnieżna 5, 80-554 

Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501180 (dalej: 

TENSLAB Sp. z o.o. lub Spółka Przejmująca) 

2) TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie (ul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin)  

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000958067 (dalej: TECHNIC-CONTROL OŚRODEK 

EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana). 

Obie Spółki działają w branży badań niszczących (DT), przygotowania do przeprowadzania 

takich badań (szkolenie i egzaminowanie spawaczy) jak również czynności towarzyszącym 

badaniom niszczącym. Jest to działalność świadczona w miejscach wskazanych przez 

kontrahentów Spółek, w ich siedzibach oraz w budynku stanowiącym własność Spółki a 

posadowionym w Szczecinie przy ul. 1 Maja 33 na nieruchomości, której Spółka 

Przejmowana jest użytkownikiem wieczystym. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy 

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

numer SZ1S/00133882/9.  

Plany dotyczące połączenia Spółek uzgodnili również wszyscy wspólnicy Spółki 

Przejmującej i Przejmowanej, którzy posiadają udziały w takim samym stosunku w obu 

Spółkach, tj.: 

1) Szymon Hebel (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek, 

tj. 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł w Spółce Przejmującej oraz 38 udziałów 

o łącznej wartości 38 000 zł w Spółce Przejmowanej) 

2) Maciej Hegele (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek, 

tj. 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł w Spółce Przejmującej oraz 38 udziałów 

o łącznej wartości 38 000 zł w Spółce Przejmowanej) 

3) Lesław Ryszkowski (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze 

Spółek, tj. 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł w Spółce Przejmującej oraz 38 

udziałów o łącznej wartości 38 000 zł w Spółce Przejmowanej) 

4) Michał Borkowski (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek, 

tj. 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł w Spółce Przejmującej oraz 38 udziałów 

o łącznej wartości 38 000 zł w Spółce Przejmowanej). 

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w dniu 27 września 2022 r. przez: 

I.  Zarząd TENSLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w którego skład wchodzą: 

1) Maciej Hegele – Prezes Zarządu 

2) Szymon Hebel – Członek Zarządu 



3) Michał Borkowski – Członek Zarządu 

4) Lesław Ryszkowski - Członek Zarządu  

5) Damian Hinc – Członek Zarządu 

 

II. Zarząd TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie, w którego skład wchodzą: 

1) Michał Borkowski – Prezes Zarządu 

2) Szymon Hebel – Członek Zarządu 

3) Maciej Hegele – Członek Zarządu 

4) Lesław Ryszkowski - Członek Zarządu  

Istotą planowanego połączenia Spółek jest dokonanie przejęcia Spółki Przejmowanej 

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

przez Spółkę Przejmującą TENSLAB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w trybie art. 429 

§ 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek handlowych. Efektem połączenia przez przejęcie jest przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie wraz z własnością posadowionego na niej budynku, na Spółkę 

Przejmującą, która wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki 

Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

II. TYPY, FIRMY I SIEDZIBY SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 

 

II.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 

TENSLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Śnieżnej 5, 80-554 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501180. 

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej na dzień sporządzenia niniejszego Planu 

Połączenia wynosi 208 000 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych). Kapitał 

zakładowy dzieli się na 208 (słownie: dwieście osiem) udziałów o wartości nominalnej 

1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.  

Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości.  

 

II.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA 

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością będzie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-

642 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 



prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958067.  

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej na dzień sporządzenia niniejszego Planu 

Połączenia wynosi 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Kapitał 

zakładowy dzieli się na 152 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości 

nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy. 

Spółka Przejmowana nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości.  

 

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 

III.1 SPOSÓB POŁĄCZENIA 

Planowane połączenie Spółek TENSLAB Sp. z o.o. i TECHNIC-CONTROL OŚRODEK 

EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony w trybie przepisów Tytułu IV, 

Działu I (art. 491  i następne) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie 

całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Kapitał Spółki 

Przejmującej zostanie podniesiony o wartość Spółki Przejmowanej, a wspólnicy Spółki 

Przejmowanej otrzymają nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej 

odpowiadające wartości ich udziałów w Spółce Przejmowanej.   

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane przy wykorzystaniu 

metody aktywów netto według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. w oparciu o dane 

finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzonych na potrzeby 

niniejszego połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 r. Wartość majątku Spółki 

Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

dwa tysiące złotych) co odpowiada wysokości kapitału zakładowego Spółki 

Przejmowanej.  

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku 

Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.  

 Opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej przejmowanych 

przez Spółkę Przejmującą został zamieszczony w dalszej części Planu Połączenia (pkt. 

IX) oraz załączniku nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.  

Połączenie Spółek poprzez przejęcie TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Sp. z o.o. przez TENSLAB Sp. z o.o. nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru, 

zgodnie z przepisem art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.  

III.2  PODSTAWA POŁĄCZENIA 

Podstawę połączenia stanowić będą podjęte na zasadach określonych w art. 506 

Kodeksu spółek handlowych uchwały: 

1) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej stanowiąca 

Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia 



2) uchwała wspólników Spółki Przejmowanej stanowiąca Załącznik nr 2 do 

niniejszego Planu Połączenia 

 

III.3 SUCKESJA UNIWERSALNA PRAW I OBOWIĄZKÓW  

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 Kodeksu Spółek 

handlowych, wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółki 

Przejmowanej.   

Majątek każdej z połączonych Spółek, zgodnie z treścią art. 495 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia 

zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem 

połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu 

zażądali na piśmie zapłaty. 

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 

Na dzień podjęcia uchwały o połączeniu struktura właścicielska Spółki Przejmującej 

przedstawia się następująco: 

1) Szymon Hebel - 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł 

2) Maciej Hegele - 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł 

3) Lesław Ryszkowski - 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł 

4) Michał Borkowski - 52 udziały o łącznej wartości 52 000 zł 

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 208 000 zł i dzieli się na 208 równych 

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.  

Na dzień podjęcia uchwały o połączeniu struktura właścicielska Spółki Przejmowanej 

przedstawia się następująco: 

1) Szymon Hebel - 38 udziałów o łącznej wartości 38 000 zł 

2) Maciej Hegele - 38 udziałów o łącznej wartości 38 000 zł 

3) Lesław Ryszkowski - 38 udziałów o łącznej wartości 38 000 zł 

4) Michał Borkowski - 38 udziałów o łącznej wartości 38 000 zł 

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 152 000 zł i dzieli się na 152 równych 

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.  

Wraz z dokonaniem połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie 

podwyższony o kwotę 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) w drodze 

utworzenia 152 (słownie: stu pięćdziesięciu dwóch) równych i niepodzielnych udziałów 

o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy odpowiadających wartości 

udziałów Spółki Przejmowanej. Każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przypadną 

udziały w Spółce Przejmującej odpowiadające wartości udziałów przypadających 

wspólnikowi (na dzień podjęcia uchwał o połączeniu) w Spółce Przejmowanej. Tym 

samym, po dokonaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosił będzie 



360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił będzie się na 360 

(słownie: trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 

1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.  

Struktura właścicielska Spółki Przejmującej po połączeniu się Spółek zgodnie z niniejszym 

Planem Połączenia przedstawiała się będzie następująco: 

1) Szymon Hebel - 90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł 

2) Maciej Hegele - 90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł 

3) Lesław Ryszkowski - 90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł 

4) Michał Borkowski - 90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł 

Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie miał pokrycie w wartości 

przenoszonego majątku Spółki Przejmowanej ustalonego na kwotę 152 000 zł. 

 

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY 

W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 

W Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 152 000 zł 

w drodze utworzenia 152 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 

1 000 zł każdy odpowiadających wartości udziałów Spółki Przejmowanej. Każdemu ze 

wspólników Spółki Przejmowanej przypadną udziały w Spółce Przejmującej odpowiadające 

wartości udziałów przypadających wspólnikowi (na dzień podjęcia uchwał o połączeniu) 

w Spółce Przejmowanej. Tym samym, po dokonaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki 

Przejmującej wynosił będzie 360 000 zł i dzielił będzie się na 360 równych i niepodzielnych 

udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.  

 

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO 

UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach 

połączenia Spółek będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 

Połączenia.  

VII. PRAWA PRZYNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI 

PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE 

PRZEJMOWANEJ 

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa 

w art. 499 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom Spółki Przejmowanej ani 

jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.  

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH 

OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 



W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa 

w art. 499 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych członkom organów spółek 

uczestniczących w połączeniu ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.  

 

IX. OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, 

KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 

 

W wyniku połączenia na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną aktywa i pasywa 

obejmujące składniki majątkowe opisane w Załączniku nr 4. 

Ustalenie wartości składników majątku Spółki Przejmowanej przypadających w ramach 

połączenia przez przejęcie Spółce Przejmującej zostało dokonane według stanu na dzień 

31 sierpnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.  

Wobec powyższego, na skutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie: 

1. Aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 r. 

związane z działalnością Spółki Przejmowanej, w tym m.in.: 

1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie przy 

ul. 1 Maja 33 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133882/9. 

Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 0,0431 ha wraz z własnością 

znajdującego się na tym gruncie budynku mieszkalnego wolnostojącego, 

podpiwniczonego o kubaturze 472,3 m3 (czterysta siedemdziesiąt dwa całe i trzy 

dziesiąte części metra sześciennego) i powierzchni użytkowej 73 m2 

(siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe). 

2) środki trwałe i wyposażenie nieruchomości opisanej powyżej 

3) środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym prowadzonym przez ING 

Bank o numerze 37 1050 1764 1000 0090 8144 3484 i w gotówce o łącznej wartości 

77.018,87 zł. 

4) należności wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej,  

5) zobowiązania wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej 

6) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z nieruchomości opisanej powyżej oraz 

zajętego pasa drogowego graniczącego z nieruchomością 

7) ewidencje i dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa Spółki 

Przejmowanej. 

Szerszy opis wyżej wymienionych składników (pkt. 1-7) zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego 

Planu Połączenia.  

W związku z tym, że w okresie od dnia uchwalenia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka 

Przejmowana będzie prowadziła normalną działalność gospodarczą, może to spowodować 

nieznaczne zmiany w aktywach i pasywach określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu 

Połączenia. Przyjmuje się że Spółka Przejmująca stanie się stroną wszelkich praw bądź 

obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w działalności prowadzonej przez 



Spółkę Przejmowaną również w tym okresie. Do Dnia Połączenia Spółka Przejmowana będzie 

prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób aby nie doszło do żadnych istotnych zmian 

zarówno w stanie majątku jak i praw oraz obowiązków związanych z prowadzeniem przez nią 

działalności. 

 

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

X.1 W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Planu Połączenia 

okazały się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub 

wykonalność pozostałych postanowień, a Plan Połączenia jest wiążący 

z pominięciem tych postanowień i winien być realizowany i interpretowany 

zgodnie z wolą i intencją łączonych Spółek.  

X.2 Załączniki niniejszego Planu Połączenia stanowią jego integralną część.  

X.3 Niniejszy Plan Połączenia powstał w wyniku wzajemnych ustaleń i uzgodnień 

zarówno wspólników obu łączących się Spółek jak i ich Zarządów.  

X.4 Wspólnicy obu łączących się Spółek, działając na podstawie art. 5031 Kodeksu 

spółek handlowych wyrazili zgodę na: 

1) niesporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym 

mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) nieudzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) niebadanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 5 do niniejszego Planu 

Połączenia.  

XI. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA 

Plan Połączenia zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Spółki Przejmowanej funkcjonującej pod adresem www.technic-control.pl 

oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej funkcjonującej pod adresem 

www.tenslab.pl na co najmniej miesiąc przed dniem Zgromadzenia Wspólników Spółek 

uczestniczących w połączeniu, na których mają być powzięte uchwały w sprawie 

połączenia, nieprzerwanie do zakończenia tych zgromadzeń.  

 

XII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki Przejmującej wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego 

2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały o połączeniu wspólników Spółki Przejmowanej 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Zarządu TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 

31 sierpnia 2022 r.  



4. Załącznik nr 4 – Opis składników majątku (aktywów i pasywów) TECHNIC-CONTROL OŚRODEK 

EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z określeniem ich wartości według stanu na dzień 

31 sierpnia 2022 r.  

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenia wspólników  

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

         Michał Borkowski 

 

 

…………………………………………….. 

         Szymon Hebel 

 

 

…………………………………………….. 

         Maciej Hegele 

 

 

…………………………………………….. 

         Lesław Ryszkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia 

 

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników  

TENSLAB Sp. z  o.o. w Gdańsku 

w spawie połączenia Spółki przez przejęcie Spółki  

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. o.o. w Szczecinie 

 

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TENSLAB Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku z dnia 3 listopada 2022 r.” 

w przedmiocie: 

połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) 

o numerze KRS: 0000501180 z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (Spółka Przejmowana) o numerze KRS: 

0000958067 przez przejęcie oraz podwyższenia kapitału zakładowego TENSLAB Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

§ 1 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TENSLAB Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie 

art. 492 § 1 pkt. 1 oraz 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dokonaniu 

połączenia Spółki Przejmującej z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (dalej: „Spółka Przejmowana”)  

tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 

w tym w szczególności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w Szczecinie przy ul. 1 Maja 33 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 

X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133882/9 - 

nieruchomość stanowi działka o powierzchni 0,0431 ha wraz z własnością znajdującego 

się na tym gruncie budynku mieszkalnego wolnostojącego, podpiwniczonego o 

kubaturze 472,3 m3 (czterysta siedemdziesiąt dwa całe i trzy dziesiąte części metra 

sześciennego) i powierzchni użytkowej 73 m2 (siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe). 

Kapitał Spółki Przejmującej zostanie podniesiony o wartość Spółki Przejmowanej 

(152 000 zł), a wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają nowoutworzone udziały 

w Spółce Przejmującej odpowiadające wartości ich udziałów w Spółce Przejmowanej.   

2. Połączenie Spółek zostanie zrealizowane na zasadach szczegółowo określonych 

w Planie Połączenia z dnia 3 listopada 2022 r. przyjętym przez Zarządy zarówno Spółki 

Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej w dniu 3 listopada 2022 r. i ogłoszonym do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej funkcjonującej 

pod adresem www.technic-control.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 

funkcjonującej pod adresem www.tenslab.pl. 

3. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowi jej integralną 

część. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża 

zgodę na zatwierdzony i ogłoszony Plan Połączenia. 



§ 2 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TENSLAB Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 208 000 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych) do kwoty 360 000 zł 

(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 152 000 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 152 (słownie: stu pięćdziesięciu 

dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

każdy.  

2. W związku z dokonywanym podwyższeniem kapitału zakładowego TENSLAB Sp. o.o. 

każdemu ze wspólników TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. 

przypadną nowotworzone udziały opisane w § 2 ust. 1 odpowiadające wartości 

udziałów przypadających wspólnikowi , w wyniku czego w momencie połączenia 

Spółek: 

1) Szymon Roman Hebel obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: stu 

pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

2) Maciej Ryszard Hegele obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: stu 

pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

3) Lesław Zbigniew Ryszkowski obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 

(słownie: stu pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z 

o.o. 

4) Michał Jacek Borkowski obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: 

stu pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TENSLAB Sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na 

zmianę treści umowy Spółki, w ten sposób, że po połączeniu Spółek poprzez przejęcie przez 

TENSLAB Sp. z o.o. Spółki TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. o.o.: 

1. § 8 ust. 1 umowy Spółki otrzyma brzmienie: 

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

i dzieli się na 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 

nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział”. 

2. § 9 umowy Spółki otrzyma brzmienie: 

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób: 

1. Lesław Zbigniew Ryszkowski obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Michał Jacek Borkowski obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 



3. Maciej Ryszard Hegele obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

4. Szymon Roman Hebel obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).”  

§ 4 

Uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia 

 

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników  

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK-EGZAMINACYJNY Sp. z  o.o. w Szczecinie 

w spawie połączenia z TENSLAB Sp. z o.o. w Gdańsku poprzez przejęcie Spółki  

przez TENSLAB Sp. z o.o.  

 

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TECHNIC-CONTROL OŚRODEK-

EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 3 listopada 

2022 r.” 

w przedmiocie: 

połączenia TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie (Spółki Przejmowanej) o numerze KRS: 0000958067 

z TENSLAB Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą) o numerze KRS: 

0000501180 przez przejęcie.  

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TECHNIC-CONTROL OŚRODEK 

EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (dalej: „Spółka 

Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz 506 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia o dokonaniu połączenia Spółki Przejmowanej z TENSLAB 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (dalej: „Spółka Przejmująca”)  

tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 

w tym w szczególności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w Szczecinie przy ul. 1 Maja 33 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 

X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133882/9 - 

nieruchomość stanowi działka o powierzchni 0,0431 ha wraz z własnością znajdującego 

się na tym gruncie budynku mieszkalnego wolnostojącego, podpiwniczonego 

o kubaturze 472,3 m3 (czterysta siedemdziesiąt dwa całe i trzy dziesiąte części metra 

sześciennego) i powierzchni użytkowej 73 m2 (siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe). 

Kapitał Spółki Przejmującej zostanie podniesiony o wartość Spółki Przejmowanej 

(152 000 zł), a wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają nowoutworzone udziały 

w Spółce Przejmującej odpowiadające wartości ich udziałów w Spółce Przejmowanej.   

2. Połączenie Spółek zostanie zrealizowane na zasadach szczegółowo określonych 

w Planie Połączenia z dnia 3 listopada 2022 r. przyjętym przez Zarządy zarówno Spółki 

Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej w dniu 3 listopada 2022 r. i ogłoszonym do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej funkcjonującej 

pod adresem www.technic-control.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 

funkcjonującej pod adresem www.tenslab.pl. 

3. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowi jej integralną 

część. 



4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża 

zgodę na zatwierdzony i ogłoszony Plan Połączenia. 

5. W związku z dokonywanym połączeniem Spółek, kapitał zakładowy TENSLAB Sp. z o.o.  

zostanie podwyższony z kwoty 208 000 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych) do 

kwoty 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 152 000 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 152 (słownie: stu 

pięćdziesięciu dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc 

złotych) każdy, a każdemu ze wspólników TECHNIC-CONTROL OŚRODEK 

EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. przypadną nowotworzone udziały opisane odpowiadające 

wartości udziałów przypadających wspólnikowi , w wyniku czego w momencie 

połączenia Spółek: 

1) Szymon Roman Hebel obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: stu 

pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

2) Maciej Ryszard Hegele obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: stu 

pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

3) Lesław Zbigniew Ryszkowski obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 

(słownie: stu pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z 

o.o. 

4) Michał Jacek Borkowski obejmie 38 (słownie: trzydzieści osiem) ze 152 (słownie: 

stu pięćdziesięciu dwóch) nowoutworzonych udziałów w TENSLAB Sp. z o.o. 

 

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża 

zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej odzwierciedlające zmiany 

opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu, tj. zmianę umowy Spółki TENSLAB Sp. z o.o. 

w ten sposób, że: 

§ 8 ust. 1 umowy Spółki otrzyma brzmienie: 

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzieli się na 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych 

udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział”. 

§ 9 umowy Spółki otrzyma brzmienie: 

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób: 

5. Lesław Zbigniew Ryszkowski obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6. Michał Jacek Borkowski obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

7. Maciej Ryszard Hegele obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 



8. Szymon Roman Hebel obejmuje 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).”  

 

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oświadcza ponadto, 

że Wspólnikom Spółki Przejmowanej znana jest treść umowy Spółki Przejmującej i jest 

ona przez nich akceptowana oraz wyrażają zgodę na przyjęcie wszelkich jej zapisów, 

w tym uwzględniających zmiany opisane powyżej w ust. 6 w świetle objęcia udziałów 

w Spółce Przejmującej.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia 

Oświadczenie Zarządu TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki 

Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 r. 

 

Zarząd TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958067 (dalej: „TECHNIC-

CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) oświadcza,  

zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych,  że wartość majątku Spółki 

Przejmowanej ustalona według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi 152 000 zł. (słownie: 

sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 

W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Przejmowanej do Dnia 

Połączenia Spółek, wartość wskazana powyżej zostanie skorygowana.  

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, będąc podstawą ustalenia wartość 

wskazanych w niniejszym Oświadczeniu zostało przedstawione w załączonym bilansie Spółki 

Dzielonej wg stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia 

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na TECHNIC-CONTROL 

OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w Szczecinie (Spółkę 

Przejmowaną) – według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. 

 

Zestawienie aktywów i pasywów obejmujące składniki majątku, które w ramach połączenia 

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Szczecinie (Spółka Przejmowana) poprzez przejęcie tej Spółki przez TENSLAB Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (Spółka Przejmująca) przejdą w drodze sukcesji 

uniwersalnej na Spółkę Przejmującą, sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 r. na podstawie 

bilansu TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie, zawierają poniższe zestawienia: 

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW PRZENOSZONYCH: 

1) kwota 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) w gotówce i 

w formie przelewu środków zgromadzonych na rachunku bankowych 

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie (71-

627) przy ul. 1 Maja 33 z własnością posadowionego na niej budynku, 

w którym odbywają się szkolenia spawaczy jak również pełniącym funkcję 

budynku biurowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-

Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

numer SZ1S/00133882/9, o wartości 107 000 zł (słownie: sto siedem tysięcy 

złotych) 

3) wyposażenie budynku opisanego powyżej – nie przedstawiające wartości 

handlowej 

 

ZESTAWIENIE PASYWÓW PRZENOSZONYCH: 

 Brak pasywów przenoszonych na TENSLAB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Gdańsku.  

II. WYKAZ UMÓW/ZOBOWIĄZAŃ: 

 

Umowy związane z obsługą i utrzymaniem nieruchomości przenoszonej do 

TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku: 

  

• umowa z Gminą Szczecin – o zajęcie pasa drogowego na parking przed budynkiem (ok. 

4.000,- zł rocznie) 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Michał Borkowski (PESEL: 80012903816) zamieszkały przy ul. Morenowe 

Wzgórze 18/64, 80-283 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako 

wspólnik TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (nr KRS: 0000501180) 

posiadający 52 udziały w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Gdańsku www.tenslab.pl, bez konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

 

       ……………………………………………… 

                       Michał Borkowski 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Szymon Hebel (PESEL: 82022505112) zamieszkały przy ul. Kilińskiego 

12D/48, 83-110 Tczew, legitymujący się dowodem osobistym CHL 358073 jako wspólnik 

TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (nr KRS: 0000501180) 

posiadający 52 udziały w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Gdańsku www.tenslab.pl, bez konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

       ……………………………………………… 

                       Szymon Hebel 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Lesław Ryszkowski (PESEL: 76082902112) zamieszkały przy ul. Muzyka 21, 

80-180 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako wspólnik TENSLAB 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (nr KRS: 0000501180) posiadający 52 

udziały w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Gdańsku www.tenslab.pl, bez konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

 

       ……………………………………………… 

                       Lesław Ryszkowski 

 

 

 

 

 

 

 



Szczecin, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Maciej Hegele (PESEL: 84061504899) zamieszkały przy ul. Słoneczna 4, 83-

112 Szpęgawa, legitymujący się dowodem osobistym AWC 233514 jako wspólnik TENSLAB 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (nr KRS: 0000501180) posiadający 52 

udziały w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Gdańsku www.tenslab.pl, bez konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

       ……………………………………………… 

                       Maciej Hegele 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Michał Borkowski (PESEL: 80012903816) zamieszkały przy ul. Morenowe 

Wzgórze 18/64, 80-283 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako 

wspólnik TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie (nr KRS: 0000958067) posiadający 38 udziałów w tej Spółce, 

oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, bez 

konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

 

       ……………………………………………… 

                       Michał Borkowski 

 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Szymon Hebel (PESEL: 82022505112) zamieszkały przy ul. Kilińskiego 

12D/48, 83-110 Tczew, legitymujący się dowodem osobistym CHL 358073 jako wspólnik 

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Szczecinie (nr KRS: 0000958067) posiadający 38 udziałów w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, bez 

konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

       ……………………………………………… 

                       Szymon Hebel 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Lesław Ryszkowski (PESEL: 76082902112) zamieszkały przy ul. Muzyka 21, 

80-180 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako wspólnik TECHNIC-

CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie 

(nr KRS: 0000958067) posiadający 38 udziałów w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, bez 

konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

 

       ……………………………………………… 

                       Lesław Ryszkowski 

 

 

 

 

 

 



Szczecin, dn. 27 września 2022 r. 

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA 

 

Ja, niżej podpisany Maciej Hegele (PESEL: 84061504899) zamieszkały przy ul. Słoneczna 4, 83-

112 Szpęgawa, legitymujący się dowodem osobistym AWC 233514 jako wspólnik TECHNIC-

CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie 

(nr KRS: 0000958067) posiadający 38 udziałów w tej Spółce, oświadczam że: 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

realizację procedury połączenia TENSLAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 

Przejmująca) z TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zostanie ogłoszony w dniu 

30 września 2022 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, bez 

konieczności jednoczesnego: 

1) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa 

w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

2) udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

3) badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego 

opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych 

 

       ……………………………………………… 

                       Maciej Hegele 

 


