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PLAN PODZIAŁU  

spółki MAZOP GROUP S.A. z siedzibą  w Brwinowie 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

Niniejszy plan podziału (dalej jako „Plan Podziału”) został przygotowany i uzgodniony w związku 

z zamiarem podziału spółki MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, ul. św. Tomasza 

z Akwinu 4, 05-840 Brwinów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000900562, NIP 

5272689509, REGON 146512280, o kapitale zakładowym 105 643,00 zł w całości wpłaconym 

(dalej: „MAZOP” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych 

(dalej: „KSH”) poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”; podział przez 

wydzielenie) . 

 

§1 

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PODZIALE 

1. SPÓŁKA DZIELONA 

 

MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900562, NIP: 5272689509, REGON: 

146512280, kapitał zakładowy w wysokości 105.643,00 zł, w całości wpłacony. 

 

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie 

z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału. 

 

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 105.643,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy 

sześćset czterdzieści trzy złote 0/100) i dzieli się na: 

1) 1.000.930 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.093,00 zł. 

2) 55.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

akcja i łącznej wartości nominalnej 5.550,00 zł. 

 

Akcjonariuszami Spółki Dzielonej są: 
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1) Krzysztof Rusin - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

48.003,50 zł, tj. 45,44 %, co odpowiada: 

• 480.035 akcji serii A, 

2) Paweł Kocyk - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 27.193,00 zł, 

tj. 25,74 %, co odpowiada: 

• 271.930 akcji serii A, 

3) Tomasz Ciąpała - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

12.252,50 zł, tj. 11,60 %, co odpowiada: 

• 122.525 akcji serii A, 

4) Tomasz Górkiewicz - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

9.321,50 zł, tj. 8,82 %, co odpowiada: 

• 93.215 akcji serii A, 

5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - posiadająca udział w kapitale zakładowym 

w wysokości 500,00 zł, tj. 0,47 %, co odpowiada: 

• 5.000 akcji serii A, 

6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - posiadający udział w kapitale 

zakładowym w wysokości 250,00 zł, tj. 0,24 %, co odpowiada: 

• 2.500 akcji serii A, 

7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie - posiadający udział w kapitale zakładowym w 

wysokości 500,00 zł, tj. 0,47 %, co odpowiada: 

• 5.000 akcji serii A, 

8) Karol Bienias - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 300,00 zł, tj. 

0,28 %, co odpowiada: 

• 2.075 akcji serii A, 

• 925 akcji serii B, 

9) Piotr Bienias - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 300,00 zł, tj. 

0,28 %, co odpowiada: 

• 1.150 akcji serii A, 

• 1.850 akcji serii B, 

10) Kamila Dołęgowska - posiadająca udział w kapitale zakładowym w wysokości 

250,00 zł, tj. 0,24 %, co odpowiada: 

• 2.500 akcji serii A, 

11) Wiktor Czykier - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 527,50 zł, 

tj. 0,50 %, co odpowiada: 

• 2.500 akcji serii A, 

• 2.775 akcji serii B, 
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12) Joanna Gawron - posiadająca udział w kapitale zakładowym w wysokości 250,00 zł, 

tj. 0,24 %, co odpowiada: 

• 2.500 akcji serii A, 

13) Renata Rusin-Czarkowska - posiadająca udział w kapitale zakładowym w wysokości 

1.000,00 zł, tj. 0,95 %, co odpowiada: 

• 10.000 akcji serii A, 

14) Dawid Sukacz - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 1.757,50 zł, 

tj. 1,66 %, co odpowiada: 

• 17.575 akcji serii B, 

15) Jakub Chruściel - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 555,00 zł, 

tj. 0,53 %, co odpowiada: 

• 5.550 akcji serii B, 

16) Maciej Nowak - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 462,50 zł, 

tj. 0,44 %, co odpowiada: 

• 4.625 akcji serii B, 

17) G43A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - posiadający udział w kapitale zakładowym 

w wysokości 277,50 zł, tj. 0,26 %,  co odpowiada: 

• 2.775 akcji serii B, 

18) Kamil Krasowski - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 555 zł, tj. 

0,53%, co odpowiada: 

• 5.550 akcji serii B, 

19) Jakub Pikulski - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 185,00 zł, tj. 

0,18 %, co odpowiada: 

• 1.850 akcji serii B, 

20) Karol Kamiński - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 92,50 zł, tj. 

0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

21) Piotr Ptaszyński - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 92,50 zł, 

tj. 0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

22) Cezary Kożon - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 92,50 zł, tj. 

0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

23) Paweł Piotr Sławniak - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

185,00 zł, tj. 0,18 %,  co odpowiada: 

• 1.850 akcji serii B, 
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24) Daniel Tomasz Sławniak - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

92,50 zł, tj. 0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

25) Jerzy Zaborowski - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 92,50 zł, 

tj. 0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

26) Alicja Justyna Szymajda - posiadająca udział w kapitale zakładowym w wysokości 

92,50 zł, tj. 0,09 %, co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

27) NIDUS Capital sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna - posiadająca udział w 

kapitale zakładowym w wysokości 185,00 zł, tj. 0,18 %, co odpowiada: 

• 1.850 akcji serii B, 

28) Tomasz Szczesiak - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 92,50 zł, 

tj. 0,09 %,  co odpowiada: 

• 925 akcji serii B, 

29) Mirosław Kozłowski - posiadający udział w kapitale zakładowym w wysokości 

185,00 zł, tj. 0,18 %, co odpowiada: 

• 1.850 akcji serii B. 

 

2. SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA 

 

Spółka Nowo Zawiązana będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 

Boxmarket sp. z o.o., która będzie miała siedzibę w Brwinowie pod adresem: ul. Św. 

Tomasza 4, 05-840 Brwinów. 

 

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 57.150 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) i dzielił się na 1.143 (słownie: tysiąc sto 

czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 57.150 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. 

 

Wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej będą wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki 

Dzielonej, którzy zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej: 

1) Krzysztof Rusin – obejmie 519 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 25.950 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset 
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pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo 

Zawiązanej w wysokości 25.950 zł, tj. 45,41%. 

2) Paweł Kocyk - obejmie 294 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 14.700 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset) i będzie 

posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 14.700 

zł, tj. 25,72%. 

3) Tomasz Ciąpała - obejmie 133 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 6.650 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i będzie 

posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 6.650 

zł, tj. 11,64%. 

4) Tomasz Górkiewicz - obejmie 101 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 5.050 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt) i będzie 

posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 5.050 

zł, tj. 8,84%. 

5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 

o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 

zł, tj. 0,44%. 

6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - obejmie 3 udziały Spółki Nowo 

Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) 

i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 

w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie - obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 

o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 

zł, tj. 0,44%. 

8) Karol Bienias - obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

9) Piotr Bienias obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

10) Kamila Dołęgowska - obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 
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11) Wiktor Czykier - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52 %. 

12) Joanna Gawron - 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 

150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

13) Renata Rusin-Czarkowska - obejmie 11 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadała 

udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 550 zł, tj. 

0,95%. 

14) Dawid Sukacz - obejmie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał 

udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 950 zł, tj. 1,66 

%. 

15) Jakub Chruściel - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52 %. 

16) Maciej Nowak – obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 zł, tj. 0,44 %,. 

17) G43A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 3 udziałów Spółki Nowo 

Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) 

i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w 

wysokości 150 zł, tj. 0,26 %. 

18) Kamil Krasowski - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52 %. 

19) Jakub Pikulski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17 %. 

20) Karol Kamiński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

21) Piotr Ptaszyński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 
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22) Cezary Kożon - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

23) Paweł Piotr Sławniak - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17 %. 

24) Daniel Tomasz Sławniak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

25) Jerzy Zaborowski - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

26) Alicja Justyna Szymajda - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

27) NIDUS Capital sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna - 2 udziały Spółki Nowo 

Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 

100 zł, tj. 0,17%/. 

28) Tomasz Szczesiak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09 %. 

29) Mirosław Kozłowski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17 % 

 

Spółka Nowo Zawiązana zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z chwilą rejestracji podziału. 

 

§2 

SPOSÓB PODZIAŁU 

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 

ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 

1. Podział MAZOP zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i nast. KSH, jako podział 

przez wydzielenie, w wyniku którego część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona 

na Spółkę Nowo Zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 KSH). 
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2. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, tylko będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o 

pozostającą w Spółce Dzielonej część majątku, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

w postaci Działu Produkcji. 

3. Celem podziału jest przeniesienie z dniem wydzielenia na Spółkę Nowo Zawiązaną 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Dystrybucji 

(Boxmarket), rozumianej zgodnie z art. 551 w zw. z art. 552 Kodeksu cywilnego (dalej: 

„Boxmarket”), zajmującej się w szczególności sprzedażą detaliczną towarów, opakowań, 

materiałów opakowaniowych, w tym sprzedażą internetową takich materiałów.  

4. Dniem wydzielenia będzie dzień wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z treścią art. 530 §2 KSH (dalej: 

„Dzień Wydzielenia”). Podstawę podziału stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 

w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH, których projekty stanowią 

załączniki do niniejszego Planu Podziału. 

5. Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w ten 

sposób, że kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 57.150 zł (słownie 

złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt), dzielący się na 1.143 (słownie: tysiąc 

sto czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, zostanie pokryty 

w części odpowiadającej kwocie 57 057,46 zł kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, 

natomiast w części odpowiadającej kwocie 92,54 zł z dopłat otrzymanych od wspólników 

Spółki Nowo Zawiązanej. 

6. Mając na uwadze fakt, że podział zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i nast. 

KSH, w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku 

Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie) w zamian za 

udziały w liczbie 57.150 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) 

w Spółce Nowo Zawiązanej, udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną 

akcjonariuszom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji 

w Spółce Dzielonej, z zastosowaniem dopłat wspólników do całkowitej liczby udziałów, 

które zostaną objęte w następujący sposób:  

1) Krzysztof Rusin – obejmie 519 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 25.950 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo 

Zawiązanej w wysokości 25.950 zł, tj. 45,49%. Jednocześnie Krzysztof Rusin otrzyma 

dopłatę od Spółki w wysokości 18,96 zł. 

2) Paweł Kocyk - obejmie 294 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 14.700 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset) i będzie 
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posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 14.700 

zł, tj. 25,72%. Jednocześnie Paweł Kocyk otrzyma dopłatę od Spółki 10,41 zł. 

3) Tomasz Ciąpała - obejmie 133 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 6.650 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i będzie 

posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 6.650 

zł, tj. 11,64%. Jednocześnie Tomasz Ciąpała dokona dopłaty w wysokości 20,60 zł. 

4) Tomasz Górkiewicz - obejmie 101 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 5.050 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt) i będzie 

posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 5.050 

zł, tj. 8,84%. Jednocześnie Tomasz Górkiewicz dokona dopłaty w wysokości 9,37 zł. 

5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 

o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 

zł, tj. 0,44%. Jednocześnie Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki 

dopłatę w wysokości 18,61 zł. 

6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - obejmie 3 udziały Spółki Nowo 

Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i 

będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 

w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 

7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie - obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 

o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 

zł, tj. 0,44%. Jednocześnie Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki 

dopłatę w wysokości 18,61 zł. 

8) Karol Bienias - obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

Jednocześnie Karol Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł. 

9) Piotr Bienias obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

Jednocześnie Piotr Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł. 

10) Kamila Dołęgowska - obejmie 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. 

Jednocześnie Kamila Dołęgowska dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 
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11) Wiktor Czykier - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,53 %. Wiktor Czykier 

dokona dopłaty w wysokości 14,25 zł. 

12) Joanna Gawron - 3 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 

150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie 

Joanna Gawron dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 

13) Renata Rusin-Czarkowska - obejmie 11 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadała 

udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 550 zł, tj. 0,95%. 

Jednoczenie Renata Rusin-Czarkowska dokona dopłaty w wysokości 7,07 zł. 

14) Dawid Sukacz - obejmie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 950 zł, tj. 1,66%.  

15) Jakub Chruściel - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52 %. Jednocześnie 

Jakub Chruściel uzyska dopłatę od Spółki w wysokości 2,90 zł. 

16) Maciej Nowak – obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 zł, tj. 0,44 %,. 

17) G43A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 3 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 

o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, 

tj. 0,26%. 

18) Kamil Krasowski - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52%. Jednocześnie 

Spółka dokona dopłaty na rzecz Kamila Krasowskiego w wysokości 2,90 zł. 

19) Jakub Pikulski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie 

Spółka dokona dopłaty na rzecz Jakuba Pikulskiego w wysokości 2,87 zł. 

20) Karol Kamiński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 
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21) Piotr Ptaszyński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

22) Cezary Kożon - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

23) Paweł Piotr Sławniak - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie 

Spółka dokona dopłaty na rzecz Pawła Sławniaka w wysokości 2,87 zł. 

24) Daniel Tomasz Sławniak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej 

wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w 

kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

25) Jerzy Zaborowski - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

26) Alicja Justyna Szymajda - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

27) NIDUS Capital sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna - 2 udziały Spółki Nowo 

Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie 

posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, 

tj. 0,17%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz NIDUS Capital sp. z o.o. 

w wysokości 2,87 zł. 

28) Tomasz Szczesiak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%. 

29) Mirosław Kozłowski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale 

zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie 

Spółka dokona dopłaty na rzecz Mirosława Kozłowskiego w wysokości 2,87 zł. 

7. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom według 

stanu z Dnia Wydzielenia. 

8. W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną 

szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Dzielonej lub innym osobom. W podziale 

uczestniczyć będą wyłącznie wszyscy akcjonariusze Spółki Dzielonej. 
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9. W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej oraz 

Spółki Nowo Zawiązanej, a także innym osobom uczestniczącym w podziale szczególnych 

praw lub korzyści. 

10. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki 

Dzielonej przy zachowaniu parytetu przydziału udziałów Spółki Nowo Zawiązanej na akcje 

Spółki dzielonej w stosunku 925:1., tj. za każde 925 akcji w Spółce Dzielonej o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja, każdy wspólnik Spółki Nowo Zawiązanej otrzyma 1 udział 

w Spółce Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. 

11. Przyznane udziały w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku 

Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

12. W celu ustalenia wartości udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej na poziomie liczb 

całkowitych, zostały przewidziane dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH przez 

wspólników w wysokości:  

1) Krzysztof Rusin otrzyma dopłatę od Spółki w wysokości 18,96 zł. 

2) Paweł Kocyk otrzyma dopłatę od Spółki 10,41 zł. 

3) Tomasz Ciąpała dokona dopłaty w wysokości 20,60 zł. 

4) Tomasz Górkiewicz dokona dopłaty w wysokości 9,37 zł. 

5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 18,61 

zł. 

6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 

7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 18,61 

zł. 

8) Karol Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł. 

9) Piotr Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł. 

10) Kamila Dołęgowska dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 

11) Wiktor Czykier dokona dopłaty w wysokości 14,25 zł. 

12) Joanna Gawron dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł. 

13) Renata Rusin-Czarkowska dokona dopłaty w wysokości 7,07 zł. 

14) Dawid Sukacz - obejmie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości 

nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział 

w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 950 zł, tj. 1,66%.  

15) Jakub Chruściel uzyska dopłatę od Spółki w wysokości 2,90 zł. 

16) Kamil Krasowski otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 2,90 zł. 

17) Jakub Pikulski otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 2,87 zł. 

18) Paweł Sławniak otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 2,87 zł. 

19) NIDUS Capital sp. z o.o. otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 2,87 zł. 
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20) Mirosław Kozłowski otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 2,87 zł. 

 

§3 

OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ 

1. W skład majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną, stanowiącą zorganizowaną 

część przedsiębiorstwa „Boxmarket” wchodzą następujące elementy: 

a) umowy przydzielone do Działu Dystrybucji, których lista stanowi załącznik do Planu 

Podziału, 

b) składniki majątkowe i niemajątkowe przydzielone do Działu Dystrybucji, których 

lista stanowi załącznik do Planu Podziału, 

c) prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z osobami pracującymi na rzecz 

Działu Dystrybucji, których lista stanowi załącznik do Planu Podziału, 

d) rachunki bankowe przydzielone do Działu Dystrybucji, których lista stanowi 

załącznik do Planu Podziału, 

e) inne prawa, uprawnienia, składniki majątkowe, udziały lub roszczenia, które 

dotyczą wyłącznie Działu Dystrybucji.  

2. Majątek przenoszony stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w obszarze 

działalności Boxmarket zajmującej się w szczególności sprzedażą detaliczną towarów, 

opakowań, materiałów opakowaniowych, w tym sprzedażą internetową takich 

materiałów. Wyżej wymieniona zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół 

składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wyodrębnionych w 

przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej, będących organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo 

wydzieloną częścią działalności spółki MAZOP. 

3. Po przeprowadzeniu podziału, spółka MAZOP będzie nadal prowadzić działalność w 

zakresie obejmującym w szczególności produkcję na dużą skalę papieru falistego i tektury 

falistej, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, płyt, arkuszy, rur i 

kształtowników z tworzyw sztucznych, działalność związaną z drukowaniem oraz 

introligatorstwem. 

4. Wszelkie pozostałe w MAZOP składniki majątku, w tym aktywa i pasywa, a także decyzje 

oraz zezwolenia, w tym składniki majątku związane z prowadzoną przez MAZOP 

działalnością gospodarczą, a nie przypisane do majątku przenoszonego (Boxmarket) na 

Spółkę Nowo Zawiązaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału pozostają przy Spółce 

Dzielonej. 

5. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia, Spółka Dzielona 

będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą 

następowały zmiany w strukturze i składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych w Planie 

Podziału do wydzielenia. Nowe prawa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz 
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zobowiązania wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań 

przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Nowo Zawiązanej, na Dzień 

Wydzielenia staną się składnikami odpowiednio majątku lub zobowiązań Spółki Nowo 

Zawiązanej. 

6. Załączniki wskazane w § 3 Planu Podziału zawierają opis majątku przenoszonego na 

Spółkę Nowo Zawiązaną, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

Boxmarket. Składniki majątku nieopisane w załącznikach wskazanych w § 3 Planu Podziału 

pozostaną w Spółce Dzielonej. 

 

§ 4 

MAJĄTEK PRZENOSZONY 

1. W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań 

przyjmuje się, że decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Produkcji lub też w postaci 

Działu Dystrybucji (Boxmarket) oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej. 

2. W wyniku podziału przez wydzielenie, majątek przenoszony Boxmarket stanowiący 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w tym aktywa, pasywa, zezwolenia, prawa i 

obowiązki związane z majątkiem Boxmarket) zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo 

Zawiązaną. Wszelkie składniki majątku, które zostały nabyte lub uzyskane w zamian za 

składniki majątku przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, 

zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną w Dniu Wydzielenia. Analogicznie w 

przypadku nowych praw lub obowiązków wynikających lub uzyskanych w wyniku 

realizacji praw i obowiązków przypadających zgodnie z Planem Podziału Spółce Nowo 

Zawiązanej. 

3. W przypadku, gdy pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału a Dniem 

Wydzielenia zostaną ujawnione roszczenia Spółki Nowo Zawiązanej wobec osób trzecich 

lub roszczenia osób trzecich wobec Spółki Dzielonej, inne niż określone w Planie Podziału 

i jego załącznikach, takie roszczenia zostaną przeniesione do Spółki Nowo Zawiązanej 

wyłącznie wówczas, gdy będą pozostawiały w związku z majątkiem przenoszonym 

Boxmarket.     

 

§ 5 

WSKAZANE CZYNNOŚCI DLA PRZEPROWADZENIA PODZIAŁU 

Spółka Dzielona postanawia, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu niniejszego Planu Podziału podejmie następujące 

czynności: 
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1) udostępni Plan Podziału do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na 

stronie internetowej Spółki Dzielonej, 

2) zgłosi Plan Podziału do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako sądu rejestrowego 

właściwego dla Spółki Dzielonej, 

3) zawiadomi akcjonariuszy MAZOP o zamiarze podziału (art. 539 KSH), 

4) udostępni akcjonariuszom MAZOP dokumentację, o której mowa w art. 540 § 1 

KSH, 

5) zwoła Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz niezwłocznie zgłosi uchwały o 

podziale do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego celem rejestracji podziału przez 

wydzielenie. 

 

§ 6 

UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU 

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 

poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adresem: 

www.mazop.pl.  

 

§ 7 

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU 

Integralną część Planu Podziału stanowią jej następujące załączniki: 

Załącznik nr 1:  Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie 

podziału  

Załącznik nr 2:  Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji 

w sprawie podziału  

Załącznik nr 3:  Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 

Załącznik nr 4:  Lista umów przydzielonych do Działu Dystrybucji, 

Załącznik nr 5:  Składniki majątkowe i niemajątkowe przydzielone do Działu Dystrybucji 

Załącznik nr 6:  Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z osobami pracującymi na rzecz 

Działu Dystrybucji, 

Załącznik nr 7: Rachunki bankowe przydzielone do Działu Dystrybucji,  

Załącznik nr 8:  ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 maja 2022 r. oraz 

sprawozdanie finansowe Spółki Dzielonej sporządzone dla celów podziału na dzień 

31 maja 2022 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym 

układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. 

Załącznik nr 9: Oświadczenie wszystkich 30 akcjonariuszy Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na 

uproszczenie procedury podziału. 
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