
POROZUMIENIE
w SPRAWTE PLANU POLACZENIA

zawarte w dniu 20 mala 2021 r. (,,Porozumienie"), pomigdzy:

1) CLUDO sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq zsiedzibq wWarszawie, Polska, adres:
ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000421318, REGON:
146117915, NIP: 7010341114, kapital zakladowy 1.767.200,00 zl (,,GLUDO"), reprezentowanq
przez Aleksandra Witolda Wierciriskiego - Prezesa Zarzqdu, Krzyszlofa Niewidziajlo -
Wiceprezesa Zarzqdu, Pawla Piotra Kocika - Czlonka Zarzqdu;

d

2) ,,TELEFONIX" sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Warszawie, Polska,
adres: ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsiqbiorcow
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego pzez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000054760,
REGON: 0'17395399, NIP: 1132328206, kapital zakladowy 200.000,00 zl (,,TELEFONIX"),
reprezentowanq przez Aleksandra Witolda Wiercihskiego - Prezesa Zarzqdu, Krzyszlofa
N iewidziajlo - Wi cepreze sa Zarzqdu, Pawla P iotra Koci ka - Czlonka Zarzqdu;

zwanymi w dalszej czg6ci wspolnie,,Stronami".

PREAMBULA

Strony porozumialy sig co do warunk6w planowanego polqczenia, kt6re ma polega6 na przejgciu
TELEFONIX przez CLUDO.

MAJAC POWYZSZE NA UWADZE, STRONY ZAWTERAJA POROZUM|EN|E O NASTEPUJACEJ
TRESCI:

sl
Strony postanawiajq niniejszym, 2e polqczenie CLUDO z TELEFONIX zostanie przeprowadzone na
warunkach okre5lonych w planie polqczenia stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Porozumienia oraz
w zalqcznikach do planu polqczenia.

s2

Wszelkie powiadomienia i o5wiadczenia zwiqzane z wykonaniem niniejszego Porozumienia bgdq
sporzqdzane w formie pisemnej.

s3

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

s4

Zalqczniki do niniejszego Porozumienia stanowiq jego integralnq czgSc.

ss

Niniejsze Porozumienie zostalo sporzqdzone w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron idodatkowo dw6ch egzemplazach na potrzeby postgpowania przed
Sqdem Rejestrowym.

Warszawa, 20 mala 2021 r.

K



Prezes Zazqdu
Aleksander Witold Wierciriski
Prezes Zazqdu

Czlonek Zarzqdu Czlonek Zatzqdu



Plan Polqczenia
Sp6lki CLUDO sp. z o.o.

ze sp6lkq ,,TELEFONIX" sp. z o.o.

L Dane lqczqcych siq Sp6lek

1. Sp6lka Przejmujqca

CLUDO sp6lkE z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Warszawie, Polska, adres:
ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS:
0000421318, REGON: 146117915, NIP: 7010341114, kapital zakladowy 1.767.200,00 zl
(,,Sp6lka Przejm ujqca").

2. Sp6tka Przejmowana

,,TELEFONIX" sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzibq w Warszawie, Polska,
adres: ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, 'nr KRS:
0000054760, REGON: 017395399, NIP: 1132328206, kapital zakladowy 200.000,00 zl
(,,Spolka Przejmowana").

ll. Wskazanie sposobu lqczenia sp6Nek

1. Polqczenie sp6lek nastqpi w trybie art. 492 $ 1 pkt 1) kodeksu sp6lek handlowych (,,KSH")
poprzez przeniesienie calego majqtku Sp6lki Przejmowanej, tj. ,,TELEFONIX" sp. z o.o. na
Spolkq Przejmujqcq, tj. CLUDO sp. z o.o. (lqczenie sig przez przejgcie) (,,Polqczenie").

2. W dniu 30 r.paZdziernika 2020 r. Spolka Przejmujqca odkupila od wcze6niejszych
wspolnik6w TELEFONIX wszystkie udzialy w kapitale zakladowy Sp6lki Przejmowanej, tj.
100 udzial6w olqcznej warto6ci nominalnej 200.000,00 zl, a tym samym Spolka
Przejmujqca stala siq jedynym wsp6lnikiem Sp6lki przejmowanej.

3. Z uwagi na fakt, ze Sp6lka Przejmowana jest sp6lkq jednoosobowq Sp6lki Przejmujqcej
(Sp6tka Przejmujqca posiada wszystkie udzialy w Sp6lce Przejmowanej), Polqczenie
nastqpi w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 S 6 KSH, a co za tym idzie:

a. Zarzqdy sp6lek podlegajqcych lqczeniu nie sporzqdzajq sprawozdan
uzasadniajqcych polqczenie, o kt6rych mowa a art. 501 S 1 KSH;

b. Polqczenie nastqpi bez udzielania informacji zarzqdow ka2dej z tqczqcych sig
spolek o istotnych zmianach w bilansach sp6lek, kt6re nastqpily migdzy dniem
sporzqdzenia planu polqczenia a dniem powzigcia uchwaly o polqczeniu , o czym
mowawart.501 g2KSH;

c. Polqczenie zostanie przeprowadzone bez badania i sporzqdzenia opinii bieglego
rewidenta, o ktorych mowa w art. 502-503 KSH, stqd nie stosuje sig tak2e
postanowieh art. 505 S 1 pkt4 i 5 KSH;

d. Polqczenie zostanie pzeprowadzone bez podwyZszania kapitalu zakladowego
Spolki Przejmujqcej, gdyz Sp6lka Przejmujqca posiada wszystkie udzialy w
Spolce Przejmowanej.

4. Stosownie do tre6ci art. 494 S I KSH oraz aft.494 g 2 KSH:

a. Sp6lka Przejmujqca wstqpi z dniem polqczenia we wszystkie prawa i obowiqzki
Spolki Przejmowanej;



ilt.

b. na Sp6lke Pzejmujqca z dniem polqczenia przejdq wszelkie koncesje, licencje
oraz zezwolenia, kt6re zostaty przyznane Sp6lce Paejmowanej, chyba 2e ustawa
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Stosu nek wym iany udzial6w Sp6lki przejmowanej.

Poniewa2 Polqczenie bgdzie polegalo na przejgciu przez Sp6tkq Przejmujqcq sp6lki, kt6rej
Sp6lka Przejmujqca jest jedynym wsp6lnikiem, zgodnie zart.516 S 1, 5 i6 KSH w zw.zart.
515 KSH, Polqczenie zostanie przeprowadzone bez podwyZszenia kapitatu zakladowego
Spdlki Przejmujqcej, a plan Polqczenia nie bgdzie zawieral element6w wskazanych w art. 499
$ 1 pkt 2-4 KSH, tj.: (a) stosunku wymiany udzial6w Sp6lki Przejmowanej na udzialy Sp6tki
Przejmujqcej; (b) zasad przyznania udzial6w w Sp6tce Przejmujqcej; (c) dnia, od kt6rego te
udzialy uprawniajq do uczestnictwa w zysku Sp6tki Przejmujqcej. W zwiqzku z powyzszym nie
bgdzie takze wymagane podjgcie uchwaly o zmianie umowy Sp6lki Pzejmujqcej dotyczqcej
okre6lenia nowej wysoko6ci kapitalu zakladowego.

Szczeg6lne prawa przyznane przez Sp6lkg Przejmujqcq lub Sp6tkg Przejmowanq
w zwiqzku z Polqczeniem

Sp6lki uczestniczqce w Polqczeniu uzgadniajq, 2e w wyniku Polqczenia nie bgdq przyznane
prawa, o kt6rych mowa w art. 499 S 1 pkt 5 KSH, ani 2adne szczeg6lne korzy6ci,'o kt6rych
mowa w art. 499 S 1 pkt 6 KSH.

Uzasadnienie Polqczenia

Zasadniczym celem polqczenia jest uporzqdkowanie struktury grupy kapitatowej, kt6rej
czq5ciq sq lqczqce siq sp6lki orazzwigkszenie jej przejrzystoSci, co powinno mie6 pzelozenie
na realny wzrost jej wartoSci oraz skuteczno6ci dzialania. Planowane polqczenie doprowadzi
w szczeg6lnoSci do zmniejszenia koszt6w funkcjonowania grupy i przyniesie oszczgdno6ci
finansowe w zakresie administracji i utrzymywania organizacji poprzez ograniczenie liczby
organ6w kontrolrgtch i zarzqdczych, a w rezultacie doprowadzi do eliminacji zbgdnych szczebli
organizacyjnych i wydatnie skr6ci proces decyzyjny. Dodatkowo, uproszczenie oraz
polqczenie struktur, a tak2e polqczenie dzialalno6ci operacyjnej lqczqcych sig sp6lek
doprowadzi do pojawienia sig efektu synergii i wzrostu efektywnoSci prowadzonej dziatalno6ci.
Polqczenie jest zatem celowe pod wzglgdem finansowym, operacyjnym orcz biznesowym.

Inne postanowienia

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy zdnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w
polqczenie Sp6tek nie podlega zgloszeniu (zgtoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi
Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w, poniewaz Sp6lki nale2q do tej samej grupy
kapitalowej.

Na podstawie ad. 500 $ 21 ksh tqczqcg sig Sp6lki, nie p62niej ni2 na miesiqc przed dniem
rozpoczgcia Zgromadzenia Wspolnik6W obu Sp6tek, na kt6rych majq by6 powziqte uchwaly
o polqczeniu, nieprzerwanie do dnia zakoficzenia tych zgromadzen podejmujqcych uchwaly
w sprawie polqczenia bezplatnie udostgpniajq do publiczngj wiadomo6ci Plan Polqczenia na
swoich stronach internetowvch :

Sp6lka Przejmujqca:
Sp6tka Przejmowana:

Zalqczniki do Planu Polqczenia

www.cludo.pl/
www.telefonix.pl

Zgodnie z art. 499 S 2 KSH nastqpujqce dokumenty stanowi6 bgdq zalqczniki do planu
Polqczenia:

1. projekt uchwal Zgromadzenia Wsp6lnik6w CLUDO sp. z o.o. o Polqczeniu (zalqcznik
nr 1a);

tv.

V.

vl.

vil.



2. projekt uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w ,,TELEFONIX" sp. zo.o. o polqczeniu
(zalqcznik nr 1b);

3. ustalenie wado6ci majqtku ,,TELEFONIX" sp. z o.o. na dziefi 1 kwietnia 2021r.
(zalqcznik nr 2);

4. spozqdzone dla cel6w Polqczenia oSwiadczenie zawierajqce informacjg o stanie
ksiggowym Sp6lki Przejmujqcej, tj. CLUDO sp. z o.o., na dziefr 1 kwietnia 2021 r.
(zalqcznik nr 3a);

5. sporzqdzone dla cel6w Polqczenia o6wiadczenie zawierajqce informacjg o stanie
ksiggowym Sp6tki Przejmowanej, tj. ,,TELEFONIX" sp. z o.o., na dzieri 1 kwietnia
2021 r. (zalqcznik nr 3b).

Plan Polqczenia, wraz z wymienionymi powyZej zalqcznikami, zostanie zlo2ony, zgodnie z ad.
500 S 1 KSH, w sqdach rejestrowych wlaSciwych dla sp6lek CLUDO sp. z o.o. oraz
,,TELEFONIX" sp. z o.o.

Aleksander Witold Wiercifiski
Prezes Zarzqdu

Aleksander Witold Wiercinski
Prezes Zarzqdu

Pawel Piotr Kocik
Czlonek Zarzadu

" sp. z o.o.:

Piotr Kocik



Zalqcznik nr 1a do Planu Polqczenia CLUDO sp. z o.o. oraz,,TELEFONIX" sp. z o.o.

UGHWALA NR [.]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w

sp6lki pod firmq CLUDO sp6lkE z ograniczonq odpowiedzialno6ciq
podjgta w dniu 1.12021 r.

o jej polqczeniu
ze sp6lkq przejmowanq,,TELEFONlX" sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

Dzial{qc na podstawie aft.506 $ 1 Kodeksu sp6lek handlowych (dalej: ,,KSH")oraz g8 ust.7 pkt4
umowy sp6lki, po zapoznaniu sig z planem polqczenia, zalqcznikami do planu polqczenia oraz
zwa2ywszy, ze planowane polqczenie (dalej: ,,Polqczenie") bgdzie polegalo na przejgciu przez sp6lkg
pod firmq CLUDO sp5lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Warszawie, Polska,
adres: ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000421318, REGON: 146117915,
NIP: 7010341114, kapital zakladowy 1.767.200,00 zl (dalej: ,,CLUDO"), sp6lki ,,TELEFON|X" sp6tkq
z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzibq w Warszawie, Polska, adres: ul. Grochowska nr
306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego
prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000054760, REGON: 017395399, NIP: '1132328206, kapital
zakladowy 200.000,00 zl (dalej: ,,TELEFONIX"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspdlnikow CLUDO
uchwala co nastgpuje:

1. CLUDO (ako sp6lka przejmujqca)lqczy siq ze TELEFONTX fiako sp6lkq przejmowanq).
2. Polqczenie nastqpi na podstawie art.492 $ 1 pkt 1 KSH pzezprzeniesienie na CLUDO calego

majqtku TELEFONIX (lqczenie sig przez przejgcie). Jako, ze Polqczenie bgdzie polegalo na
przejqciu przez CLUDO sp6lki, ktorej CLUDO jest jedynym wsp6lnikiem, zgodnie art. 516 g 1, 5
i 6 KSH w zw.z ad. 515 KSH, Polqczenie zostanie przeprowadzone bez podwyzszenia kapitaiu
zakladowego CLUDO.

3. Niniejszym wyra2a sig zgodg na plan Polqczenia uzgodniony pomigdzy CLUDO iTELEFONIX
w dniu _ maja 2021 r., a stanowiqcy Zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

4. Polqczenie bgdzie mialo ten skutek, ze w dniu Polqczenia (w rozumieniu art. 493 S 2 KSH),
zgodnie z art. 494 S 1 KSH CLUDO wstqpi we wszystkie prawa i obowiqzki TELEFONIX.

5. Zarzqd CLUDO zostanie niniejszym zobowiqzany do podjgcia wszelkich dziala(t majqcych na
celu dokonanie wymaganych wpis6w w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze
pzedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego oraz podjgcia wszelkich innych dzialan
koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwaly.

Zalqcznik nr 1 do uchwaly nr ['] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w CLUDO o polqczeniu
sp6lki CLUDO sp. z o.o. i sp6fki ,,TELEFONIX" sp. z o.o.

Plan Polqczenia CLUDO sp. z o.o. i ,,TELEFONIX" sp. z o.o.

[tekst plan u polqczenia]

M
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Zalqcznik nr 1b do Planu Polqczenia CLUDO sp. z o.o. oraz,,TELEFONIX" sp. z o.o.

UGHWALA NR [,1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik5w

sp6lki pod firmq,,TELEFONlX" sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno5ciq
podjgta w dniu 1.t2021 r.

o jej polqczeniu
ze sp6lkq przejmujqcq CLUDO sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

Dzialalqc na podstawie art.506 $ 1 Kodeksu sp6lek handlowych (dalej: ,,KSH")orazg 12 ust. 1 pktT
umowy sp6lki, po zapoznaniu sig z planem polqczenia, zalqcznikami do planu polqczenia oraz
zwa2ywszy,2e planowane polqczenie (dalej: ,,Polqczenie") bgdzie polegalo na pzejgciu pzez sp6lkg
pod firmq CLUDO sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Warszawie, Polska,
adres: ul. Grochowska nr 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000421318, REGON: 146117915,
NIP: 7010341114, kapital zakladowy 1.767.200,00 zl (datej: ,,cLUDo'), sp6lki ,,TELEFoNtx" sp6Nkq
z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzibq w Warszawie, Polska, adres: ul. Grochowska nr
306/308, 03-840 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego
prowadzonego ptzez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000054760, REGON: 017395399, NIP: 1132328206, kapitat
zakladowy 200.000,00 zl (dalej: ,,TELEFONIX'), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnik6w
TELEFONIX uchwala co nastgpuje:

L CLUDO (ako sp6lka przejmujqca)tqczy sig ze TELEFONTX (jako sp6tkq przejmowanq).
2. Polqczenie nastqpi na podstawie art.492 $ 1 pkt 1 KSH przezprzeniesienie na CLUDO calego

majqtku TELEFONIX (lqczenie sig przez przejgcie). Jako, 2e Polqczenie bqdzie polegalo na
przejgciu przez CLUDO sp6lki, kt6rej CLUDO jest jedynym wsp6lnikiem, zgodnie art. 516 g 1, 5
i 6 KSH w zw. z art. 515 KSH, Polqczenie zostanie przeprowadzone bez podwyzszenia kapitatu
zakladowego CLUDO.

3. Niniejszym wyra2a sig zgodg na plan Polqczenia uzgodniony pomigdzy CLUDO iTELEFONIX
w dniu _ maja 2021 r., a stanowiqcy Zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

4. Polqczenie bgdzie mialo ten skutek, 2e w dniu Polqczenia (w rozumieniu art. 493 S 2 KSH),
zgodnie zart.494 S 1 KSH CLUDO wstqpiwe wszystkie prawa iobowiqzkiTELEFONlX.

5. Zazqd TELEFONIX zostaje niniejszym zobowiqzany do podjqcia wszelkich dzialan majqcych
na celu dokonanie wymaganych wpis6w w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze
przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego oraz podjgcia wszelkich innych dzialah
koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwaly.

Zalqcznik nr 1 do uchwaty nr [:] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w TELEFONIX
o polqczeniu sp6lki CLUDO sp. z o.o. i sp6lki ,,IELEFONtX" sp. z o.o.

Plan Polqczenia CLUDO sp. z o.o. i,,TELEFONIX" sp. z o.o.

[tekst planu polqczenia]



Zalqcznik nr 2 do Planu Polqczenia GLUDO sp. z o.o. oraz ,,TELEFONIX" sp. z o.o.

Ustalenie warto5ci majqtku ,,TELEFONIX" sp. z o.o.
na dzie6 1 kwietnia 2021 r.

Dla cel6w ustalenia wartoSci majqtku ,,TELEFONIX" sp. z o.o. zgodnie z art. 499 S 2 pkt 3 kodeksu
sp6lek handfowych, przyjgto warto66 stanowiqcq ceng sprzeda2y udzialow,,TELEFONlX" sp. z o.o.,
na podstawie kt6rej CLUDO sp. z o.o. nabylo 100% udzial6w w kapitale zakladowym ,,TELEFONIX"
sp. z o.o. wynoszqca 2.580.000 zl (slownie: dwa miliony pig6set osiemdziesiqt tysigcy zlotych).

Czlonek Zarzqdu

Warszawa, dnia 20 maja 2021 r.

,,TELEFONIX" sp. z o.o.:

Witold Wiercihski



Zal4cznik nr 3a do Planu Polqczenia GLUDO sp. z o.o. oraz,,TELEFONIX,, sp. z o.o.

O6wiadczenie zawierajqce informacjq o stanie ksiggowym CLUDO sp. z o.o.
na dzief I kwietnia 2021 r.

Zazqd CLUDO sp. z o.o. o5wiadcza, 2e na dzieri 1 kwietnia 2021 r. stan
jako Sp6lki Przejmujqcej pzedstawia sie nastepujqco.

Zalqcznik:
- bilans sporzqdzony na dzieh 1 kwietnia 2021 r.

Warszawa, dnia 20 ma1a2021r.

Aleksander Witold Wierciriski ,

Krzysztof Niewidziajlo, Pawel Kocik
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg
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- no udziolv {okcie} wlosne 0.00 000

373 ArO 7l -1 n7n lR{ ?{
303 425.36 436 763 41

vll. odplsv z zysku netto w clqqu roku obrotoweqo (wielkosc ulemno) 0.00 0.00
B. Iobowlqzanto I tezetwy no zobowictzonio 2 7s4 009.55 2 9I I 355.02

l. Rezerwv no zobowiqzonio 000
l. Rezerwo z tvlulu odroczoneoo oor :u dochodowego .00 0.00
2. Rezerwo no Swiodczenio emerytolne ipodobne 000

- dluooterminowo 00 000
- krotkolerminowo )00 000

3. Pozostole rezerwv 0.00
- dluooterminowe 000
- krotkoterminowe 000

ll. Zobowiozonio dluqoterminowe 000 000
, Wobec iednoslek oowiozonvch 0.00 00

2. Wobec pozosf. iednosfek, w kl6rvch iednoslko oosiodo zoonooiowonie w kooifote 000
3. Wobec pozoslolych iednostek o.00 o

o) kredyty i po2yczki 0.00 ooo
b) z tytutu emjsii dlu2nvch popier6w wortolciowvch 0.00 0,00
cl inne zobowiozonio finonsowe 0.00 0.00
dl zobowiozonio weksiowe 000 0.00
e) inne 000 000

lll. Zobowiqzonio kr6tkoterminowe 2 754 009.ss 29ll 3551
l. Zobowiozonio wobec iednosfek oowiozonvch 000 o.oo

ol z lvlulu dostow i usluo. o okresie wvmooolnoici 000 000
- do l2 miesiecv 0.00 000
- powvzei l2 miesiecv 0.00 000

bl inne 000 000
-!-!obowlqzonlo wobec pozosf. lednoslek, w kt6rych jednostko poslodo zoonqoiow. w koplfole 0.00 0.00

ol ztvtulu dostow iusiuo, o okresie wvmoooinoici: 0.00 000
- do l2 miesiecv .00 000
- powyzei l2 miesiecv 000

bl i* | 0, 000
5. roDowrgzonro \ /obec pozostofych iednostek 2 754 009 2 9l I 3ss.02

o) kredvtv i po2vczkj I 000 000.00
bl z tytulu emisii dluinvch oopier6w worto1ciowvch 0.00
cl inne zobowiqzonio finonsowe 3 t94 76 I 168.t9
d) z tytulu dostow i usluq, o okresie wvmooolnoici: 777 679 36 r 046 t41.39

mrestecy 777 679 36 1 046 141 ,39
- powyzej l2 miesiecy 000 0.00

e) zollczki otzymone no dostowv iusluoj 000 0.00
f I zobowiozonio weks/owe 0.00 0,00
g) ztyt. podotk6w, cel, ubezp, spolecznych i zdrowotnvch orozinnvch tvt.oublicznoor. 93 88t.53 22-5 2 t9 00
hl z tvtulu wvnoarodzen 145 8t9.82 IO,5 t92 36
il inne | 733 434.08 533 634 08
4. Fundusze soeciolne 000 0.00

tV. nozticzenio ml 0.00 000
l. Ujemno wortoSc firmy ooo 000
2. Inne rozliczenio miedzyokesowe 0.00 o.oo

dlugoterminowe ooo 000
- krotkoterminowe 000 000

PASYWA RAZEM 5 522 874,20 6 rr6 983.08

CTUDO Sp. z o.o,
NIP: 70 1 -03-41 -l I 4

BITANS no dzie6 0l kwietnio 2021r.

Iresc formulozo wg zofqczniko nr I do uslowy z dnio 29 wrzesnio | 994 r. o rochunkowoSci (Dz. U. Nr l2l , poz. 591 z p6Zn. zm,),
Je2eli jednostkq kieruje orgon wieloosobowy {ort 3 ust. I pkt 7 ustowy o rochunkowoici), sprowozdonie podpisujq wszyscy cztonkowie fego orgonu

cluco sp. r o.o. NIP 7010341114

ul. 0r0cn0wska306/308 R{rq0r14$117915

03-B40Warszal\la KflS0000421318

tewidziajloKrzysz

ZARZADU



Zalqcznik nr 3b do Planu Potqczenia GLUDO sp. z o.o. oraz,,TELEFONIX" sp. z o.o.

O5wiadczenie zawierajqce informacjg o stanie ksiggowym
,,TELEFONlX" sp.z o.o. na dzieri 1 kwietnia 2021r.

Zazqd ,,TELEFONIX" sp. z o.o. oSwiadcza, 2e na dzieh 1 kwietnia 2021 r. stan ksiggowy
,,TELEFONIX" sp. z o.o. jako Sp6lki Pzejmowanej przedstawia sig nastgpujqco.

Zalqcznik:
- bilans spozqdzony na dzieri 1 kwietnia 2021 r.

Warszawa, dnia 20 maja2021r.

Prezes Zazqdu Krzysztof N iewidziajlo, Pawel Koci k
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg

Piotr Kocik



" TELEFONIX"' Sp6LKr{ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCTA
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyl4cz, bank6w i ubezpieczycieli (Obliczone

IloSi kolumn uitytych w zestawieniu: 2

Strona: 1/3

Data wydruku : 2021-05 -20

2021-0s-20)

AKTYWA

A Aktywa trwale

I WartoSci niematerialne i prawne

I Koszty zakoriczonych prac rozwojowych

2 Warto66 firmy

3 Inne warto6ci niemateriabe i prawne

4 Zaliczki na poczet warto6ci niemater. i prawnych

II Rzeczowe aktywa trwale

I Srodki trwale

a gnrnly (w tym prawo u2ytkowania wiecz. gruntu)

b budynki, lokale i obiektyinzryn. l4dowej i wodnej

c urzqdzenia techniczne i maszl'ny

d Srodki transportu

e inne 6rodki trwale

2 Srodki trwale w budowre

3 Zaliczki na Srodki trwale w budowie

III Nalezno6ci dlugotenninowe

I Odjednostekpowi4zanych

2 Od pozostatych jedn., w kt6rych jedn. posiada zaan

3 Odpozostalychjednostek

IV Inwestycje dfugoterminowe

I Nieruchomo6ci

2 WartoSci niernaterialne i prawne

3 Dfugoterminowe aktywa finansowe

a wjednostkachpowi4zanycfi

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

- udzielone poZyczki

- inne dlugoterminowe aktywa

b wjedn. w kt6rych posiada zaanga2. w kapitale

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartoSciowe

- udzielone po2yczki

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

c w pozostalych jednostkach:

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

- udzielone po2yczki

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

4 Inne inwestycje dlugoterminowe

V Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokesowe

I Akt),wa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

2 lnne rozliczer,ia migdzyokresowe

B Aktywaobrotowe

I Zapasy

I Materiaty

2 P6lprodukty i produkty w toku

3 Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczkina dostawy

tr NaleznoScikr6tkoterminowe

I Nale2noSci od jednostek powi4zanych

a z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

- do 12 miesigcy

- powy2ej l2 miesigcy

b inne

2 Nale2no6ci od poz.. jedn, w kt6rych posiada zang,

0

0

r0 809,

0,

0,

0,

0

0

0

0

0

0

25 242,1

N

w

l0 809

10 809

25 242,1

25 242,1

96 563,



"TELEFONIX"' SP6LKA Z OGRANICZON.T ODPOWIEDZIALNOSCTA
ul. Grochowska 306/308. 03-840 Warszawa

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wylqcz. bank6w i ubezpieczycieli (Obliczon e 2021-05-20)

Ilo56 kolumn uhtvch w zestawieniu: 2

Shona:2/3
Data wydruku : 2021-05-20

a ztyt}tu dostaw i uslug, o okresie splaty:

- do 12 miesigcy

- povvyLej 12 miesigcy

b inne

3 NaleznoSci odpozostatychjednostek

a z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

- do 12 miesigcy

- powyircj 12 miesigcy

b z tytutu pod., dotacji, cel, ubezp. spol. i zdr.

c lnne

d dochodzone na drodze s4dowej

III Inwestycje kr6tkoterminowe

I Kr6tkoterminowe akty'rva finansowe

a w jednostkach powiganych

- tdzialy lub akcje

- inne papiery warto6crowe

- udzielonepo2yczki

- inne kr6tkoterminowe aktyva finansowe

b wpozostatychjednostkach

- ,.tdziaty lub akcje

- inne papiery wanoSciowe

- udzielone pofczki
- inne k6tkoterminowe aktywa finansowe

c Srodki pienig2ne i inne aktywa pienig2ne

- Srodki pienig2ne w kasie i na rachunkach

- inne Srodki pienig2ne 3'

- inne akty"wa pienigZne

2 Inne inwestycje kr6tkoterminowe

IV Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

C Nale2ne wplaty na kapital podstawowy

D Udzialy (akcje) wlasne

AKTYWARAZEM

PASYWA

A Kapital (fundusz) wlasny

I Kapital (fundusz) podstawowy

II Kapital zapasowy ri/ tym:

I Kapitalzapasowy

2 nadryidcawart sprzd. nad wart. norninaln4

III Kapital z aktualizacji wyceny w tyrn:

I z tytulu aktualizacji warto6ci godziwej

IV Pozostale kapitaly rezerwowe w tym:

I tworzone zgodnie z umow4 (statutem) sp6lki

2 naudzialy (akcje) wlasne

Y Zysk (strata) z latubieglych

VI Zysk (strata) netto

VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)

B Zobowi4zania i rezerwy na zobowi4zania

I Rezerwy na zobowi4zania

I Rezerwa z tltulu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne

a dfugoterminowa

b kr6tkoterminowa

3 Pozostale rezerwy

a dlugoterminowe

b kr6tkoterminowe

II Zobowiqzania dlugoterminowe

I Wobecjednostekpowi4zanych

0,

0,

0,

96 s63,

94 421,
qA A)1

94 477

89 237

89 237

3 908,

l'l't,

0

I 130 821

I 130 821,

I 000 000,

173 889,3

173 889,3

000

173 889,3

173 889,3

0

0

0

U,

130 821,

130 821.

0

5 437,l 5 437,1

I 313 630

I 313 630

r2684
12684

993 074,82 888 650, r

200 000,

601 2s6,

200

601

60t 25

601 2s

261 285,5 261 285,5

-69 466. -r73 891

00

320 555 379 826,

40 043,6r

0

0

40 043,61

40 043,61

130,32

42 513

0

0

/w

(

0,



,'TELEFONIX"'SPOtr KA Z OGRANICZON.{ ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyl1cz. bank6w i ubezpieczycieli (Obliczone

IloS6 kolumn uZytych w zestawieniu: 2

Strona: 3/3

Data wydruku : 2021 -05 -20

202r-0s-20)

Segment \ Nazwa 2021 marzec 2021 I kwieciei

2

3

Wobec poz. jedn. w kt6rych posiada zaang. w kapit

Wobec pozostatych jednostek

a kredyty i po2yczki

b z tytufu emisji dfu'Znych papier6w warto6ciowych

c inne zobowi4zania finansowe

d inne

Zob owi4zania kr6tkotermi nowe

Wobec j ednostek powiqzanych

a z tytulu dostaw i usfug, o okresie wymagalnoSci:

- do 12 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

Wobec poz. jedn. w kt6rych posiada zaang. w kapit

a z tytulu dostaw i uslug, o okresie w;.rnagalno6ci:

- do 12 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

3 Wobecpozostalychjednostek

a kredly i po2yczki

- kredyy i poiczki z PFR

- kredlty'i poZyczki- inne

b z tytulu emisji dfu2nych papier6w warto6ciowych

c inne zobowiqzania finansowe

d z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci:

- do 12 miesigcy

- powyZej 12 miesigcy

e zaliczkiotrzymane na dostti.y
f zobowiEzania wekslowe

g ztytulupodatk6w, cel, ubezp. i innych Swiadczefi

h z tytufu wynagrodzeri

I rnne

4 Fundusze specjalne

lV Rozliczenia migdzyokresowe

I Ujernna wartoS6 firmy

2 lnne rozliczenia migdzyokresowe

a dlugoterminowe

b kr6tkoterminowe

PASYWArazem

Saldo kontrolne

0,0c

r30,32

0,00

0,00

0,00

r30,12

280 381,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 381,54

144 000,00

144 000,00

4 432,31

0,00

0,00

84 737,9r

84 737 ,9r

0,00

0,00

0,00

49 313,04

0,00

2 330,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 630,29

0,00

0,0(

130,3"

0,0(

0,0(

0,0(

130,3t

337 183,3{

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

11? I R1 ',lt

144 000,0(

144 000,0(

4 749,3'1

0,0(

0,0(

92 704,9(

92 704,9(

0,0(

0,0(

0,0(

98 147,1(

0,'79

2 330,59

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

| 268 476,89

0,0c

Operator drukuj4cy: Aleksandra Brodziak

++'*Koniec wydruku'f **

,TTELEFONIX" sp. z o.o.
ul. Grochowska 306/308

03-840 Warszawa
tel.22 673 1886,

NIP: 113-23-28-206

comarch ERp optima, v. 202r.4.r.r25;:i'ffil}|l l*::
AXOP BIURO EKONOMICZNO KSIEGOWE SP. Z O,O.

Erorusr ZARZADU


