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Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Murapol Real Estate S.A. – Oświadczenie o stanie księgowym łączących się spółek 

 

3.1. Oświadczenie o stanie księgowym Murapol Real Estate S.A. 

 

Bielsko-Biała, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2020 r.  

sporządzone dla celów połączenia 

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd Murapol Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 

49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000030723, jako Spółki przejmującej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 

lipca 2020 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 

248.110.853,00 zł oraz, że: 

1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej, oraz że przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki 

Murapol Real Estate S.A. na dzień 1 lipca 2020 r. 

2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych 

i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi 

przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

3) Murapol Real Estate S.A. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb 

sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 lipca 2020 r. 

4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 lipca 

2020 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

 

Zarząd Murapol Real Estate S.A. 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu   Michał Feist - Wiceprezes Zarządu 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Iwona Sroka – Wiceprezes Zarządu   Przemysław Kromer - Wiceprezes Zarządu 
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3.2. Oświadczenie o stanie księgowym WHIZZ S.A. 

 

Bielsko-Biała, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu WHIZZ S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2020 r.  

sporządzone dla celów połączenia 

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd WHIZZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-

Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-

Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000640752, 

jako Spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 lipca 2020 r., stan księgowy 

Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.466.715,94 zł oraz, że: 

1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej, oraz że przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki 

WHIZZ S.A. na dzień 1 lipca 2020 r. 

2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych 

i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi 

przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

3) WHIZZ S.A. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia 

załączonego bilansu na dzień 1 lipca 2020 r. 

4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 lipca 

2020 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

 

Zarząd WHIZZ S.A. 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu   Iwona Sroka - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

___________________________    

Małgorzata Gaborek – Wiceprezes Zarządu  
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3.3. Oświadczenie o stanie księgowym Major Facility Management Sp. z o.o. 

 

Bielsko-Biała, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu Major Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2020 r.  

sporządzone dla celów połączenia 

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd Major Facility Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego, pod numerem 0000634471, jako Spółki przejmowanej, oświadcza, że 

według stanu na dzień 1 lipca 2020 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów 

i pasywów kwotę 652.594,50 zł oraz, że: 

1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej, oraz że przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki 

Major Facility Management Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2020 r. 

2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 lipca 2020 r. został 

sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych 

i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi 

przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

3) Major Facility Management Sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku 

dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 lipca 2020 r. 

4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 lipca 

2020 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

 

Zarząd Major Facility Management Sp. z o.o. 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu   Michał Feist - Wiceprezes Zarządu 

 


