
1 

 

PLAN PODZIAŁU 

ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU  

NA SPÓŁKĘ CURATELA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) 

Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU 

 

Stosownie do art. 533 i nast. Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”), w związku z 

zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie na zasadach określonych poniżej,  

spółka ZIKO APTEKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy 

Legnickiej, numer 5, 31-216 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000256037, zwana dalej „Spółką Dzieloną” oraz 

spółka Curatela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy 

Jesionowej numer 30, 30 – 221 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000642366, zwana dalej „Spółką Przejmującą” 

w dniu 28 lutego 2017 r. sporządziły niniejszy plan podziału (zwany dalej „Planem Podziału”). 

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zwane są dalej łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Zasadnicza działalność Spółki Dzielonej w Polsce polega na sprzedaży detalicznej produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków i innych produktów zwyczajowo 

sprzedawanych w aptekach („Działalność Apteczna”). Działalność Apteczna prowadzona jest poprzez 

sieć aptek stacjonarnych znajdujących się w różnych województwach, działających pod nazwą 

handlową „ZIKO APTEKA”, a także przez aptekę internetową („Apteki”).  

Dodatkowo, oprócz ww. podstawowej działalności gospodarczej, Spółka Dzielona prowadzi także 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz aptek własnych i aptek innych 

podmiotów gospodarczych, zapewniając: 

a. dostęp do obsługi administracyjno-biurowej - w tym w szczególności w zakresie 

przyjmowania, przechowywania i wysyłki korespondencji pocztowej i przesyłek pocztowych; 

b. dostęp do analiz handlowych i analiz finansowych;  

c. dostęp do usług poszukiwania lokali oraz przygotowania i realizacji inwestycji (dotyczy aptek i 

drogerii działających pod znakiem ZIKO APTEKA i ZIKO DERMO); 

d. dostęp do obsługi prawnej; 
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e. dostęp do usług marketingowych obejmujących opracowywanie projektów, a także montaż i 

ekspozycję materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, organizowanie akcji 

reklamowych i promocyjnych - w celu wsparcia sprzedaży produktów oferowanych do 

sprzedaży; 

f. dostęp do usług optymalizacji logistycznej, usług analizy kosztów rotacji magazynu - w 

poszczególnych kategoriach produktów, a także usług typu 'call center'; 

g. doradztwo i wsparcie biznesowe; 

a także zarządza znakami towarowymi wykorzystywanymi przez sieć tych aptek (dalej zwana 

„Działalnością Usługową”). 

Kierując się względami ekonomicznymi – w ramach usprawnienia procesu zarządzania dwoma 

różnymi obszarami działalności, tj. rozwiniętą na dużą skalę sprzedażą w ramach Działalności 

Aptecznej oraz Działalnością Usługową, a także z uwagi na planowane rozszerzenie Działalności 

Usługowej o działalność w zakresie pośrednictwa farmaceutycznego, Spółka Dzielona zamierza 

rozdzielić Działalność Apteczną od Działalności Usługowej („Podział”). 

Spółka Dzielona zamierza przeprowadzić podział przez wydzielenie zorganizowanego zespołu 

składników majątkowych związanych z Działalnością Usługową (zorganizowana część 

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej) w rozumieniu art. 529 §1 pkt 4 ksh.  

W wyniku wydzielenia w Spółce Dzielonej pozostanie zorganizowany zespół składników majątkowych 

bezpośrednio lub pośrednio związanych z prowadzeniem Działalności Aptecznej (zorganizowana 

część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej). 

Wyodrębnienie ze Spółki Dzielonej Działalności Usługowej będzie polegało na przeniesieniu 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Usługową do Spółki Przejmującej. 

Planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie uwzględniał wyodrębnienie 

zorganizowanego zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Usługową oraz 

zorganizowanego zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Apteczną, zarówno w 

aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym oraz funkcjonalnym (zorganizowane części 

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej) istniejących przed wydzieleniem składników majątkowych 

związanych z Działalnością Usługową do Spółki Przejmującej.  

Spółka Przejmująca będzie posiadała autonomię i niezależność w realizacji swoich działań 

gospodarczych oraz będzie w stanie samodzielnie funkcjonować jako wyodrębniony podmiot 

gospodarczy. 

W związku z wyżej opisanym celem poniższe postanowienia powinny być interpretowane tak, aby 

zapewnić możliwe jak najpełniejsze jego wypełnienie.  

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej 

oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.  

Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 ksh w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). 
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Opisany powyżej podział składników majątku Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z zasadami 

określonymi poniżej. 

§ 2 

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz stosunek wymiany udziałów Spółki 

Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat 

1. Jak wspomniano powyżej, podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku 

Spółki Dzielonej (zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z 

Działalnością Usługową) na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do 

postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 ksh.  

2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 582.000,00 zł PLN i dzieli się na 1164 udziałów o 

wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału 

wszystkie udziały Spółki Dzielonej należą do spółki Holdco spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 

pod adresem Legnicka 5 (31-216 Kraków) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000664211, zwanej dalej ,,Holdco’’ 

3. Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych tej spółki innych niż 

kapitał zakładowy, tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.  

4. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 

5.000,00 PLN (100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy). 

W dniu 19 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podjęło 

przed zastępcą notarialnym Ewą Płonka, zastępcą notariusza Marioli Jonczyk, Repertorium A 

numer 358/2017 m.in.: 

a) uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 

5.000,00 PLN do kwoty 45.000,00 PLN, to jest o kwotę 40.000,00 PLN poprzez utworzenie 

800 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy 

oraz  

b) uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Umowy Spółki m.in. poprzez zmianę firmy Spółki 

Przejmującej na Socrates Time spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wniosek w przedmiocie rejestracji powyższych zmian został złożony we właściwym sądzie 

rejestrowym. 

Po rejestracji powyższych zmian Pan Jan Zając będący jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 

dokona sprzedaży / aportu udziałów Spółki Przejmującej do Holdco. 

W wyniku powyższych działań w dniu podjęcia uchwały o podziale Spółki Dzielonej oraz o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także w Dniu Wydzielenia, jedynym 

wspólnikiem Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej będzie ta sama spółka, tj. Holdco.  

5. W związku z podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 

50.000,00 PLN, to jest do kwoty 95.000,00 PLN, poprzez utworzenie 1000 nowych udziałów o 

wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. 
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Nowoutworzone udziały Spółki Dzielonej zostaną objęte przez jedynego na dzień podjęcia 

uchwały o podziale wspólnika Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, tj. Holdco. 

6. W związku z powyższym nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki 

Przejmującej. Nie dojdzie również do ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na 

udziały Spółki Przejmującej.  

7. Nie przewiduje się konieczności uiszczenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 k.s.h. 

§ 3 

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej 

uprawniają do uczestnictwa w jej zysku 

Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną ustanowione w ramach podwyższenia kapitału, o którym 

mowa powyżej, będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia 

Wydzielenia. 

§ 4 

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz  

osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej 

W Spółce Dzielonej brak jest wspólników oraz osób szczególnie uprawnionych, zatem nie przewiduje 

się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom. 

§ 5 

Szczególne korzyści przewidywane dla członków organów Spółki Dzielonej  

i Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w podziale 

Nie przewiduje się przydzielenia członkom organów Spółek szczególnych korzyści ani innym osobom 

uczestniczącym w podziale.  

§ 6 

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg 

przypadających Spółce Dzielonej oraz Spółce Przejmującej 

1. Celem dokonania podziału składników majątkowych jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą 

składników majątku stanowiących zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej 

związaną z Działalnością Usługową jako odpowiednio zgodnie z §1 powyżej oraz Załącznikami 

do Planu Podziału. 

2. W związku z podziałem Spółki Dzielonej poniżej w pkt. 3 wskazany został podział składników 

majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Przejmującej, z zastrzeżeniem 

postanowień wyszczególnionych poniżej w punktach 2.1 – 2.7: 

2.1 do Spółki Przejmującej zostają z Dniem Wydzielenia przypisane wskazane w 

niniejszym Planie Podziału aktywa i pasywa Spółki Dzielonej związane z Działalnością 

Usługową. 
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W przypadku, gdy jakiekolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej nie zostały 

wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółki Przejmującej, 

przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba że 

pozostają one w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki 

Przejmującej z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego 

wykorzystywania tych składników majątku do Działalności Usługowej, którą po 

podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca – w takiej sytuacji przyjmuje się, że 

zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej; 

2.2 w przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione składniki majątku 

Spółki Dzielonej, które zważywszy na ich gospodarcze i praktyczne przeznaczenie lub 

wykorzystywanie, nie są związane wyłącznie z Działalnością Usługową, bądź też są 

wykorzystywane we wszystkich zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki 

Dzielonej, tak, że nie można w sposób jednoznaczny określić związku z jedną ze 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie 

składniki majątku pozostają z Dniem Wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej; 

2.3 w przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do 

Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których 

stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań 

egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko 

Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki, z 

której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału 

składników majątku, jest związane dochodzone roszczenie lub postępowanie. Na 

zasadach określonych w zdaniu poprzednim każda ze Spółek stanie się z Dniem 

Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami jej majątku przypisanymi w 

Planie Podziału; 

 2.4  na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z 

przejmowaną Działalnością Usługową opisane w pkt. 3 poniżej. Planowane jest 

rozdzielenie umów, które na dzień sporządzenia niniejszego Planu dotyczą zarówno 

Działalności Aptecznej, jak i Działalności Usługowej, tak, by na Dzień Wydzielenia 

Spółka Przejmującą mogła stać się stroną umów w zakresie obejmującym wyłącznie 

Działalność Usługową; 

2.5 w przypadku powstania albo ujawnienia, w okresie od dnia podpisania niniejszego 

Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów, 

wierzytelności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary, 

wierzytelności lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki, z 

której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału 

składników majątku, związane jest nabyte prawo, rzecz, ciężar, wierzytelność lub 

zobowiązanie. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze Spółek stanie się z Dniem 

Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami jej majątku przypisanymi 

w Planie Podziału; 
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2.6 w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych 

w Planie Podziału do majątku którejkolwiek ze Spółek, surogaty otrzymane w zamian 

za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą 

traktowane jako przysługujące wyłącznie tej Spółce, do której zgodnie z Planem 

Podziału należą przedmiotowe aktywa; 

2.7 w okresie od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka 

Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym 

okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, 

opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe prawa, zobowiązania, 

środki finansowe, aktywa lub mienie wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji 

praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału którejkolwiek Spółce, 

staną się składnikami tej Spółki. Również jakiekolwiek nowe prawa, zobowiązania lub 

środki finansowe nie wynikające z lub nie uzyskane w wyniku realizacji praw i 

zobowiązań już przypisanych zgodnie z Planem Podziału, którejkolwiek Spółce, staną 

się składnikami majątku tej Spółki, z działalnością których są związane; 

2.8 prawa Spółki Dzielonej do znaków towarowych (w tym znaków słowno – graficznych) 

wskazanych w Załączniku nr 4 zostają wydzielone do Spółki Przejmującej. 

3. Podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Dzielonej z 

uwzględnieniem powyższych zasad, jest następujący. Spółce Przejmującej przypisuje się 

aktywa i pasywa przejmowanej przez nią Działalności Usługowej przypisane jej zgodnie z 

niniejszym Planem Podziału. Poniżej wskazany jest wykaz aktywów i pasywów stanowiący 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związaną z Działalnością Usługową, 

wydzielanych do Spółki Przejmującej, wedle stanu na dzień podpisania Planu Podziału: 

3.1 wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz wyposażenie wyszczególnione w 

Załączniku nr 5; 

3.2 prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Usługową, w tym 

również umów, które zostaną zawarte przed Dniem Wydzielenia, w szczególności 

umów sprzedaży, umów dostaw, umów z odbiorcami, umów o współpracy, umów o 

świadczenie usług, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych, nie 

wyłączając wynikających z tych umów zobowiązań i wierzytelności; lista umów 

aktualnie zawartych wskazana jest w Załączniku nr 6;  

3.3. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy, w tym 

również umów, które zostaną zawarte przed Dniem Wydzielenia; lista umów 

aktualnie zawartych wskazana jest w Załączniku nr 7; 

3.4. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z osobami zatrudnionymi w 

Spółce Dzielonej na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (w 

szczególności umów zlecenia oraz umów o dzieło) i delegowanymi do pracy związanej 

z Działalnością Usługową; lista pracowników znajduje się w Załączniku nr 8. Wraz z 

pracownikami oraz osobami świadczącymi usługi, o których mowa wyżej, do Spółki 

Przejmującej przejdą także zobowiązania, w tym zobowiązania pracownicze, rezerwy, 
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w tym rezerwy pracownicze oraz wierzytelności związane z tymi osobami. Ponadto, w 

związku z przejściem pracowników do Spółki Przejmującej, Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych („Fundusz”) Spółki Przejmującej zwiększy się, w części 

przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków 

pieniężnych Funduszu Spółki Dzielonej, skorygowanych odpowiednio o należności i 

zobowiązania Funduszu – według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpi 

przejście Dzień Wydzielenia; 

3.5. pozostałe rzeczy, prawa i obowiązki związane z Działalnością Usługową jako 

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej, 

wskazane w Załączniku nr 9; 

3.6. zapasy oraz rezerwy związane z Działalnością Usługową według stanu na Dzień 

Wydzielenia; 

3.7. gotówka i rachunki bankowe związane z Działalnością Usługową według stanu na 

Dzień Wydzielenia; 

3.8. wszelkie umowy ubezpieczenia obejmujące mienie oraz pracowników związanych z 

Działalnością Usługową. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, aktywa i pasywa nieprzypisane Spółce Przejmującej w 

pkt. 3, pozostają w niewydzielonym majątku Spółki Dzielonej, stanowiącym zorganizowaną 

część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Apteczną.  

§ 7 

Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej 

oraz zasady podziału 

1. Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną ustanowione w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego, o którym mowa w § 2 powyżej, zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi 

Spółki Dzielonej oraz jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmującej tj. Holdco. 

2. Powyższe zasady podziału Spółki Dzielonej oraz przyznania udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki Przejmującej potwierdzają ustalenia z Panem Janem Zającem 

jako jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz jedynym Członkiem Zarządu pełniącym 

funkcję Prezesa Zarządu Holdco, tj. jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.  

§ 8 

Zmiana Umowy Spółki Dzielonej 

W procesie podziału nie zostaną dokonane zmiany Umowy Spółki Dzielonej związane z tym 

procesem. 

 

 

§ 9 
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Zmiana Umowy Spółki Przejmującej 

W procesie podziału Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w sposób wskazany w 

Załączniku nr 2 do niniejszego Planu Podziału. 

§ 10 

Załączniki do Planu Podziału 

Do niniejszego Planu Podziału zostały załączone poniższe Załączniki stanowiące integralną część Planu 

Podziału: 

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej; 

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz projekt zmian do 

Umowy Spółki Przejmującej; 

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2017 r.; 

Załącznik nr 4 – Lista znaków towarowych (w tym znaków słowno – graficznych); 

Załącznik nr 5- Lista wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz wyposażenia 

związanych z Działalnością Usługową; 

Załącznik nr 6 - Lista umów związanych z Działalnością Usługową; 

Załącznik nr 7 - Lista umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy; 

Załącznik nr 8 - Lista pracowników delegowanych do pracy związanej z Działalnością Usługową; 

Załącznik nr 9 - Pozostałe rzeczy, prawa i obowiązki związane z działalnością zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Usługową;  

Załącznik nr 10 – Oświadczenie wspólników Spółek Uczestniczących w Podziale w trybie art. 538¹ 

k.s.h. 

Kraków, dnia 28 lutego 2017 r.  

 

[podpisy na następnej stronie] 

 

 

 

 

 

 

 




