
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia / Attachment no. 3 to the Merger Plan 

Projekt zmian umowy spółki 
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz 

Samochodowych sp. z o.o. 
 
 

w związku z połączeniem ze spółką JG 
Immobilien sp. z o.o. 

Draft amendments to the articles of 
association of 

DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz 
Samochodowych sp. z o.o. 

 
in connection with the merger with JG 

Immobilien sp. z o.o. 

Proponuje się następujące zmiany do umowy 
spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz 
Samochodowych sp. z o.o.: 

The following amendments to the articles of 
association of DWS Draexlmaier Wyposażenie 
Wnętrz Samochodowych sp. z o.o. are proposed: 

a) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej 
otrzymuje następujące brzmienie: 

a) § 7 sec. 1 of the Acquiring Company’s 
articles of association shall read as 
follows: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.000,00 zł 
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
złotych) i dzieli się na 189 udziałów o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) każdy.” 

"The share capital of the Company amounts to 
PLN 189.000,00 (in words: one hundred eighty 
nine thousand zlotys) and is divided into 189 
shares with a nominal value of PLN 1,000.00 (in 
words: one thousand zlotys) each." 

b) § 7 ust. 3 umowy Spółki Przejmującej 
otrzymuje następujące brzmienie: 

b) § 7 sec. 3 of the Acquiring Company’s 
articles of association shall read as 
follows: 

„Podniesienie kapitału zakładowego uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników do kwoty 
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 
złotych), najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., 
nie stanowi zmiany umowy Spółki.” 

“The increase of the share capital by resolution of 
the Shareholders' Meeting to PLN 10.000.000,00 
(in words: ten million zlotys), by 31st of December, 
2030, at the latest, shall not constitute an 
amendment to the Company's Articles of 
Association.” 

c) § 8 umowy Spółki Przejmującej 
otrzymuje nową numerację w postaci § 8 
ust. 1 oraz otrzymuje następujące 
brzmienie: 

c) § 8 of the Acquiring Company’s articles 
of association shall be renumbered as § 
8 sec. 1 and shall read as follows: 

„Wspólnikami Spółki są: 
 
- spółka pod firmą Lisa Dräxlmaier GmbH z 
siedzibą w Vilsbiburg, która posiada 189 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 
nominalnej 189.000,00 zł (słownie: sto 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).” 

“The shareholders of the Company are: 
 
- company under the name Lisa Dräxlmaier 
GmbH with its registered office in Vilsbiburg, 
which holds 189 shares in the Company’s share 
capital with the nominal value of PLN 1.000,00 (in 
words: one thousand zlotys) each, with the total 
nominal value of PLN 189.000,00 (in words: one 
hundred eighty nine thousand zlotys).” 

d) po § 8 ust. 1 umowy Spółki dodaje się 
ust. 2 o następującym brzmieniu: 

d) after § 8 sec. 1 of the Acquiring 
Company’s articles of association, sec. 2 
with the following wording shall be 
introduced 

„W procesie połączenia Spółki ze spółką pod 
firmą JG Immobilien spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością podwyższono kapitał 
zakładowy Spółki poprzez utworzenie 59 

“In the process of merging the Company with the 
company under the name of JG Immobilien 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, the 
share capital of the Company was increased by 



udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej 
wartości nominalnej 59.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), o łącznej 
wartości emisyjnej 338.110.000,00 zł (słownie: 
trzysta trzydzieści osiem milionów sto dziesięć 
tysięcy złotych) odpowiadającej wartości majątku 
spółki przejmowanej otrzymanego przez Spółkę. 
Wszystkie udziały utworzone w procesie 
połączenia zostały wydane wspólnikowi spółki 
przejmowanej, tj.: Lisa Dräxlmaier GmbH z 
siedzibą w Vilsbiburg.” 

creating 59 shares with a nominal value of PLN 
1.000,00 (in words: one thousand zlotys) each, 
with a total nominal value of PLN 59.000,00 (in 
words: fifty nine thousand zlotys), with a total 
issue value of PLN 338.110.000,00 (in words: 
three hundred thirty eight million one hundred ten 
thousand zlotys) corresponding to the value of 
the assets of the acquired company received by 
the Company. All shares created in the merger 
process were issued to the shareholder of the 
acquired company, i.e.: Lisa Dräxlmaier GmbH 
with its registered office in Vilsbiburg.” 

Wskazane wyżej zmiany do umowy spółki DWS 
Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz 
Samochodowych sp. z o.o. zostaną dokonane w 
drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników DWS Draexlmaier Wyposażenie 
Wnętrz Samochodowych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

The above mentioned amendments to the articles 
of association of DWS Draexlmaier Wyposażenie 
Wnętrz Samochodowych sp. z o.o. shall be made 
by way of resolution of the Extraordinary 
Shareholders’ Meeting of DWS Draexlmaier 
Wyposażenie Wnętrz Samochodowych spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

W imieniu Spółki Przejmującej / On behalf of the Acquiring Company 

 
_________________________________ 

Thomas Krüger 
Prezes Zarządu / President of the Management Board 

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature 
 

_________________________________ 
Joanna Stawska 

Członek Zarządu / Member of the Management Board 
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature 

 

W imieniu Spółki Przejmowanej / On behalf of the Acquired Company 

 
_________________________________ 

Thomas Krüger 
Prezes Zarządu / President of the Management Board 

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature 
 

_________________________________ 
Joanna Stawska 

Członek Zarządu / Member of the Management Board 
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature 
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