
PLAN POŁĄCZENIA 

 

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony w dniu  

19 maja 2022 r. pomiędzy: 

Pearson Central Europe spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 90224, 

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

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272241447, REGON 016004764, kapitał zakładowy 

1.467.500,00 zł, zwaną dalej „Pearson Central Europe” lub „Spółką Przejmującą”, 

reprezentowaną przez Członków Zarządu w osobach: 

1)  Marek Jakimowicz 

2)  Marcin Rudnik 

a 

Pearson IOKI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 491037, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7811763698, REGON 300048144, kapitał 

zakładowy 18.000,00 zł, zwaną dalej „Pearson IOKI” lub „Spółką Przejmowaną”,  

reprezentowaną przez Członków Zarządu w osobach: 

1) Marek Jakimowicz (Prezes Zarządu) 

2) Marcin Rudnik 

 

Spółka Przejmująca łącznie ze Spółką Przejmowaną zwane są dalej „Spółkami”. 

 

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(„ksh”), Spółki uzgadniają następujący Plan Połączenia: 
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1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH 

W POŁĄCZENIU 

1.1. Spółka Przejmująca: 

Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 90224, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272241447, 

REGON 016004764, kapitał zakładowy 1.467.500,00 zł. 

1.2. Spółka Przejmowana: 

Pearson IOKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

491037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 7811763698, REGON 

300048144, kapitał zakładowy 18.000,00 zł. 

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez 

przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie przez 

przejęcie) w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 ksh. 

Z uwagi na to, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada 

Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 

§ 6 ksh, tj. m.in. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

Spółki niniejszym oświadczają w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, że zamiar koncentracji polegającej na połączeniu Spółki 

Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż połączenie to dotyczy 

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).  

3. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM 

ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE 

PRZEJMOWANEJ 

W związku z łączeniem się Spółek jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym 

osobom nie przyznaje się szczególnych praw, o których mowa  

w art. 499 § 1 pkt 5 ksh. 

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ 

SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 

W związku z łączeniem się Spółek członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i 

Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie przyznaje się szczególnych korzyści, o 

których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh. 
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5. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

Nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany umowy Spółki Przejmującej. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają 

przepisy ksh. 

Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia. Podpisanie Planu Połączenia jest 

równoznaczne z akceptacją treści załączników.  

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek oraz po jednym dla ich sądów 

rejestrowych. 

Pearson Central Europe: 

 

Pearson IOKI: 

__________________________________ 

Marek Jakimowicz  

Członek Zarządu 

 

__________________________________ 

Marek Jakimowicz  

Prezes Zarządu 

__________________________________ 

Marcin Rudnik 

Członek Zarządu 

__________________________________ 

Marcin Rudnik 

Członek Zarządu 

Załączniki: 

1) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Pearson Central Europe o 

połączeniu, 

2)  projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Pearson IOKI o połączeniu, 

3) ustalenie wartości majątku Pearson IOKI na dzień 30 kwietnia 2022 r., 

4) oświadczenie o stanie księgowym Pearson Central Europe sporządzone dla celów 

połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r., 

5) oświadczenie o stanie księgowym Pearson IOKI sporządzone dla celów połączenia 

na dzień 30 kwietnia 2022 r. 



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Pearson Central Europe i Pearson IOKI 

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pearson Central Europe 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 90224 („Spółka”) 

w sprawie połączenia Spółki z Pearson IOKI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 491037 („Pearson IOKI sp. z o.o.”) 

 

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) 

z Pearson IOKI sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu 

spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Pearson IOKI sp. z o.o. 

na Spółkę.  

2. Z uwagi na to, że Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Pearson 

IOKI sp. z o.o. połączenie następuje w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 

§ 6 kodeksu spółek handlowych, tj. m.in. bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki.  

3. Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża 

zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 19 maja 2022 r. pomiędzy zarządami 

Spółki oraz Pearson IOKI sp. z o.o., opublikowany na następujących stronach 

internetowych Spółki oraz Pearson IOKI sp. z o.o.: www.pearson.pl oraz 

www.ioki.pl.pl w dniu 24 maja 2022 r. 

4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Pearson Central Europe i Pearson IOKI 

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pearson IOKI spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 491037 („Spółka”) 

w sprawie połączenia Spółki z Pearson Central Europe spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 90224 („Pearson Central Europe sp. z 

o.o.”) 

 

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmowanej) 

z Pearson Central Europe sp. z o.o. (jako spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 

1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Pearson 

Central Europe sp. z o.o. 

2. Z uwagi na to, że Pearson Central Europe sp. z o.o. posiada wszystkie udziały 

w kapitale zakładowym Spółki połączenie następuje w trybie uproszczonym 

przewidzianym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. m.in. bez podwyższenia 

kapitału zakładowego Pearson Central Europe sp. z o.o.  

3. Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża 

zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 19 maja 2022 r. pomiędzy zarządami 

Spółki oraz Pearson Central Europe sp. z o.o., opublikowany na następujących 

stronach internetowych Spółki oraz Pearson IOKI sp. z o.o.: www.ioki.pl oraz 

www.pearson.pl w dniu 24  maja 2022 r.  

4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego dla Pearson Central Europe sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Pearson Central Europe i Pearson IOKI 

Ustalenie wartości majątku Pearson IOKI sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2022 r.  

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych wartość majątku (wartość księgowa) 

Pearson IOKI spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 491037 według 

stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 

ogłoszenie planu połączenia z dnia 19 maja 2022 r.  r., wynosi 7.548.630,36 zł (słownie: siedem 

milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści i 36/100). 

 

Zarząd Pearson IOKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

__________________________________ 

Marek Jakimowicz 

Prezes Zarządu 

 

__________________________________ 

Marcin Rudnik 

Członek Zarządu 

 



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Pearson Central Europe i Pearson IOKI 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Pearson Central Europe 

sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r. 

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pearson Central Europe 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadcza, że stan 

księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 

kwietnia 2022 r. tj. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.111.010,39 

(słownie: sto trzydzieści milionów sto jedenaście tysięcy dziesięć złotych i 39/100), bilans 

Spółki po stronie aktywów netto wykazuje sumę 100.498.910,23 zł (słownie: sto milionów 

czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć 23/100).   

Informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 

 

Zarząd Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

__________________________________ 

Marek Jakimowicz  

Członek Zarządu 

 

__________________________________ 

Marcin Rudnik 

Członek Zarządu 
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Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Pearson Central Europe i Pearson IOKI 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Pearson IOKI sporządzone dla 

celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r. 

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pearson IOKI spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy 

Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2022 

r., tj. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.464.283,78 zł (słownie: 

dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy 78/100), 

bilans Spółki po stronie aktywów netto wykazuje sumę 7.548.630,36 zł (słownie: siedem 

milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści i 36/100). 

Informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 

 

Zarząd Pearson IOKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

 

__________________________________ 

Marek Jakimowicz 

Prezes Zarządu 

 

__________________________________ 

Marcin Rudnik 

Członek Zarządu 
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