
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia decyzji 
o zamiarze połączenia FEERUM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 
Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) z 
”Feer – Pol” sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie (dalej „Spółka Przejmowana I”) oraz Pearl 
Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmowana II”, zwana dalej łącznie 
ze Spółką Przejmowaną I „Spółkami Przejmowanymi”) (dalej „Połączenie”), Zarząd Spółki 
niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego o dokonanym w dniu 13 maja 
2014 r. (Dzień Połączenia) wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółkami Przejmowanymi. 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz 515 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku 
Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz bez podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym 
wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie odbyło się na podstawie art. 516 § 6 KSH w tzw. 
uproszczonym trybie, bez poddawania planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta oraz bez 
sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania o którym mowa w art. 501 
KSH.  

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań służących 
magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych oraz ich komponentów w zależności od potrzeb 
klienta. Natomiast Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II nie prowadzą działalności 
gospodarczej. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 w związku z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 
33 poz. 259 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 


