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Zarządy łączących się Spółek: ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115891, kapitał 
zakładowy 2 659 478 030,00 zł, w pełni opłacony i ArcelorMittal Service Group Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154228, kapitał zakładowy 
91 443 000,00 zł, w pełni opłacony, działając stosownie do postanowień art. 498 i 499 kodeksu spółek 
handlowych, uzgodniły następujący plan połączenia Spółek. 

PLAN POŁĄCZENIA 
SPÓŁEK 

ArcelorMittal Poland S.A., 
oraz 

ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Niniejszy plan połączenia reguluje zasady połączenia: spółki ArcelorMittal Poland S.A.  
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 
ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ArcelorMittal Service 
Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako spółki 
przejmowanej, na spółkę ArcelorMittal Poland S.A., jako Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji 
uniwersalnej. Połączenie zostanie przeprowadzane, zgodnie z art. 515 §1 ksh, bez podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki przejmującej - ArcelorMittal Poland S.A., gdyż spółka ArcelorMittal 
Poland S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. Spółka 
przejmująca ArcelorMittal Poland S.A. nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały jakie 
posiada w spółce przejmowanej. W związku z faktem, iż spółka przejmująca posiada 100% udziałów 
w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany 
udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.  

Jako, że spółka przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie 
przyznaje się jakichkolwiek praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprzywilejowanym w spółce 
przejmującej. 

Zarządy spółek ArcelorMittal Poland S.A. oraz ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących 
się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 

Zgodnie z art. 516 § 6 ksh, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych  
w art. 499 §1 pkt. 2 - 4ksh.  

Zgodnie z art. 506 § 1 ksh oraz art. 516 § 6 ksh z uwzględnieniem zapisów Statutu Spółki 
ArcelorMittal Poland S.A. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. 

Zamiar łączenia się spółek wynika z realizowanego procesu optymalizacji i uproszczenia struktury 
właścicielskiej w grupie kapitałowej. Nie przewiduje się  zmiany umowy Spółki Przejmującej, gdyż 
połączenie przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej i jej  obecny rzeczywisty przedmiot 
działalności nie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia 
zgodnie z Art. 494 §1 ksh wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 

 

Zgodnie z art. 500 § 1 ksh Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się 
Spółek. 
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Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia 
zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki 
Przejmującej - https://poland.arcelormittal.com/ oraz Spółki Przejmowanej - 
http://www.amservicegroup.pl/pl/ nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia 
Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma 
być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki 
Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o 
połączeniu. 

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na 
zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki 
Przejmowanej.  

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez 
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub 
zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a 
którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, 
zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.  

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem nieruchomości. 

Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową 
zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 (Dz. 
Ustaw z 2021r. poz 275) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są  kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
W związku z powyższym stosownie do Art.14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać 
obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 18 października 2021 r.  

 

Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 

 

 

 

-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Sanjay Samaddar                                            Czesław Sikorski 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Tomasz Plaskura Adam Preiss 
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http://www.amservicegroup.pl/pl/


 3 

------------------------------------------- -------------------------------------------  
Tomasz Ślęzak                                           Frederik Van De Velde 
 
  
 

 

Zarząd ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- -------------------------------------------  
Mariusz Staniec  Tomasz Kowalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  
Biju Thomas 
  
 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ArcelorMittal Poland S.A. oraz 
Zgromadzenia Wspólników spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością o połączeniu spółek (załącznik 1).  

2. Ustalenie wartości majątku spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  sporządzone na dzień 30 września 2021 r (załącznik 2). 

3. Oświadczenia Zarządów ArcelorMittal Poland S.A. (załącznik 3), oraz ArcelorMittal Service 
Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (załącznik 4) o stanie księgowym spółek 
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2021. 
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