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Uchwała nr …/…./15 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Divina sp. z o. o.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia …………… 2015 roku. 

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. 

 

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i 

art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom 

Development S.A. i Divina Sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („Plan 

Połączenia”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę 

pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 

00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze 

spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 

00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, 

przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z  o.o., jako spółki przejmowanej na 

rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w 

Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development 

S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („Połączenie”).  

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do 

niniejszej uchwały.   
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§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego 

wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.  

 


