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PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI  

TAPPEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z DNIA 26.11.2018 r. 

w drodze przeniesienia części majątku tej spółki na spółkę Nowo Zawiązaną 
storage4.pro SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) 
 

W związku z planowanym podziałem poprzez wydzielenie spółki TAPPEST spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 5, 00-791 
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431953, NIP: 
5213636322, REGON: 146282382, o kapitale zakładowym 5.000 zł (dalej: „Spółka 
Dzielona”), Zarząd ww. Spółki działając na podstawie art. 533 oraz art. 534 Kodeksu spółek 
handlowych (dalej: „KSH”) sporządził Plan Podziału, o następującej treści: 

 
§ 1  

Uwagi ogólne 
 

1. Celem niniejszego podziału jest stworzenie bardziej efektywnej i elastycznej struktury 

organizacyjnej Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Zarząd Spółki Dzielonej 

deklaruje pełne poparcie dla planowanego Podziału. 

2. Niniejszy Plan Podziału został przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej. 

3. Niniejszy Plan Podziału zostanie przedstawiony wspólnikom Spółki Dzielonej przed 

planowanym terminem podjęcia uchwały o podziale. 

4. Na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.10.2018 r. wszyscy 

wspólnicy Spółki Dzielonej zgodnie wyrazili zgodę na odstąpienie w procedurze 

podziału Spółki Dzielonej od: 

a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH: 

b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH; 

c) badania planu podziału przez biegłego rewidenta. 

 

§ 2  
Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale (art. 534 § 1 pkt 1 KSH) 

 
1. Spółki uczestniczące w podziale: Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana. 

2. Spółka Dzielona: 

a) Typ:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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b) Firma: TAPPEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000431953, NIP: 5213636322, REGON: 146282382; 

c) Kapitał zakładowy: 5.000 zł, który dzieli się na 50 udziałów o wartości 

nominalnej po 100 zł każdy udział; 

d) Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Mazowieckie, Polska; 

e) Adres: ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa; 

f) Wspólnicy:  1) Jakub Marek Ratajczak – 45 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 4.500 zł; 2) Mirosława Ratajczak - 5 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 500 zł. 

3. Spółka Nowo Zawiązana: 

a) Typ:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

b) Firma: storage4.pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie; 

c) Kapitał zakładowy: 5.000 zł, który dzieli się na 50 udziałów o wartości 

nominalnej po 100 zł każdy udział; 

d) Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Mazowieckie, Polska; 

e) Adres: ul. Tyniecka 38, 02-621 Warszawa; 

f) Wspólnicy: 1) Jakub Marek Ratajczak – 45 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 4.500 zł; 2) Mirosława Ratajczak - 5 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 500 zł. 

§ 3 

Sposób podziału 

 
1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez 

przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną cześć jej 

przedsiębiorstwa, na Spółkę Nowo Zawiązaną, w zamian za udziały w Spółce Nowo 

Zawiązanej, które obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej. 
 
2. Podział poprzez wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi bez obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie dokonane zostanie z kapitałów własnych 

Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. 
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3. Umowa Spółki Dzielonej w aktualnym brzmieniu będzie dalej obowiązującą Umową 

Spółki Dzielonej także po dniu wydzielenia Spółki Nowo Zawiązanej. 
 

§ 4 

Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznania udziałów w spółce Nowo Zawiązanej 

(art. 534 § 1 pkt 2 - 4 i 8 KSH) 

 
1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo 

Zawiązanej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo 

Zawiązanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale 

zakładowym Spółki Dzielonej. 
 
2. W Spółce Nowo Zawiązanej wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały o wartości 

nominalnej 100 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł. 
 
3. W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki Dzielonej jak również bez umarzania udziałów Spółki Dzielonej, a 

także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej z zachowaniem 

proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów 

Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej nie ustala się. 

4. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników. 
 
5. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w jej zyskach od dnia 

rejestracji podziału. 

§ 5 

Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie 

uprawnionym w Spółce Dzielonej (art. 534 § 1 pkt 5 KSH) 

 

Nie przewiduje się przyznania dodatkowych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie 

uprawnionym w Spółce Dzielonej. 

§ 6 

Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących 

w podziale (art. 534 § 1 pkt 6 KSH) 

 

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także 

innych osób uczestniczących w podziale. 

§ 7 
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Opis i podział składników majątku oraz koncesji, zezwoleń i ulg przypadających Spółce 

Nowo Zawiązanej (art. 534 § 1 pkt 7 KSH) 

 

1. Zarząd oświadcza, że w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej istnieje 

zorganizowana część przedsiębiorstwa, które działalność polega na sprzedaży, 

zarządzaniu oraz wsparciu dla rozproszonego systemu plików MooseFS i MooseFS 

Pro. 

2. Na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesiony zostanie zespół składników niematerialnych 

i materialnych, składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której 

działalność polega na rozwoju, sprzedaży, zarządzaniu oraz wsparciu dla 

rozproszonego systemu plików MooseFS i MooseFS Pro, tj.: 

a) środki pieniężne w wysokości 5.000 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie 

kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej; 

b) prawa własności intelektualnej – pełne prawa autorskie majątkowe do: 

1. Docker volume plugin dla systemu plików MooseFS i MooseFS Pro wraz z 

oprogramowaniem narzędziowym, testującym oraz dokumentacją; 

2. Openstack backup driver dla systemu plików MooseFS i MooseFS Pro wraz z 

oprogramowaniem narzędziowym, testującym oraz dokumentacją; 

3. Openstack driver dla systemu plików MooseFS i MooseFS Pro  wraz z 

oprogramowaniem narzędziowym, testującym oraz dokumentacją; 

4. MS Windows Dokany based Service filesystem driver dla systemu plików 

MooseFS i MooseFS Pro wraz z oprogramowaniem narzędziowym, testującym 

oraz dokumentacją; 

5. MS Windows Dokany based Application filesystem driver dla systemu plików 

MooseFS i MooseFS Pro wraz z oprogramowaniem narzędziowym, testującym 

oraz dokumentacją; 

c) prawa do następujących domen internetowych przysługujących Spółce Dzielonej: 

1. domena storage4.pro; 

2. domena moosefs.pro; 

3. domena moosefspro.com. 

d) prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę Dzieloną umów zawartych z 

kontrahentami, w szczególności umów o świadczenie o usług w zakresie obsługi 

systemu plików MooseFS i MooseFS Pro, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; Lista umów 

przypadających na Spółkę Nowo Zawiązaną stanowi załącznik do niniejszego 

Planu Podziału;    
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e) prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę Dzieloną umów o pracę, umów 

zlecenia/o dzieło, umów stałej współpracy w zakresie obsługi systemu plików 

MooseFS i MooseFS Pro; Lista umów o pracę, umów zlecenia, umów stałej 

współpracy, przypadających na Spółkę Nowo Zawiązaną stanowi załącznik do 

niniejszego Planu Podziału; 

f) wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunków prawnych określonych w lit. b) – 

c). 

3. Spółka Dzielona zachowuje prawo do wierzytelności o zapłatę wynagrodzeń z umów 

zawartych z kontrahentami, w szczególności umów sprzedaży licencji oraz o 

świadczenie usług w zakresie obsługi systemu plików MooseFS i MooseFS Pro, które 

powstaną do dnia wpisu podziału do Rejestru Przedsiębiorców. O chwili  powstanie 

wierzytelności decyduje data wystawienia faktury przez Spółkę Dzieloną.  

4. Spółka Dzielona zachowuje prawo do zwrotu kosztów wynikające z umowy o 

dofinansowanie działań promocyjnych w ramach POIR GotoBrand nr POIR.03.03.03-

14-0141/17-02 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie 

jakim koszty te zostały poniesione do dnia wpisu podziału do Rejestru 

Przedsiębiorców, niezależnie od tego kiedy Spółka Dzielona wystąpi z roszczeniem do 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zwrot tych kosztów. 

5. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a dniem podziału (wydzielenia) 

Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W 

związku z tym będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie aktywów i 

zobowiązań wyznaczonych w planie do wydzielenia. Nowe prawa, środki pieniężne i 

ich ekwiwalenty oraz 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 i 

zobowiązań Spółki Nowo Zawiązanej. 

6. Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w szczególności we wszystkie związane z 

przypadającymi jej składnikami majątkowymi oraz przejętymi funkcjami prawa i 

obowiązki Spółki Dzielonej. 

7. Spółce Nowo Zawiązanej przypadnie także wszelka dokumentacja związana z 

przejętym przez nią majątkiem oraz umowami, w szczególności dokumentacja 

kadrowa związana z pracownikami oraz zleceniobiorcami przypisanymi jej w Planie 

Podziału. 

8. Wszystkie składniki majątku niewymienione w Planie Podziału jako przypisane do 

Spółki Nowo Zawiązanej (w tym wartości niematerialne i prawne, prawa autorskie i 
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własności intelektualnej itp.) pozostają w Spółce Dzielonej, chyba że zgodnie z ich 

funkcjonalnym przeznaczeniem należy przypisać je do Spółki Nowo Zawiązanej. 

§ 8 

Brak istotnych zmian 

 

W okresie od dnia 01.10.2018 roku, tj. od dnia, na który zostało sporządzona wycena majątku 

- ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej dla celów podziału do dnia sporządzenia i 

podpisania niniejszego Planu Podziału, nie miały miejsca żadne zdarzenia, mogące mieć 

istotne znaczenie dla oceny Planu Podziału. 
 

§ 9 

Sukcesja 

 

1. Spółka Nowo Zawiązana wstępuje z dniem podziału (wydzielenia) w prawa i 

obowiązki Spółki Dzielonej, określone w Planie Podziału. 

2. Na Spółkę Nowo Zawiązaną przechodzą z dniem podziału (wydzielenia) w 

szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z 

przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, a które 

zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu 

zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 
 

§ 10 

Załączniki do Planu Podziału 

 

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są: 

1. Projekt uchwały Spółki Dzielonej o podziale; 

2. Projekt uchwały Spółki Nowo Zawiązanej o podziale; 

3. Projekt umowy spółki Nowo Zawiązanej;  

4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01.10.2018 r. 

5. Lista pracowników i zleceniobiorców przypadających Spółce Nowo Zawiązanej; 

6. Lista umów przypadających Spółce Nowo Zawiązanej; 

7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej z dnia 31.10.2018 r. 

Plan Podziału został przyjęty jednomyślnie i podpisany przez Zarząd Spółki. 
Dokument został podpisany w wersji papierowej przez wszystkich członków Zarządu 
 


