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l. WSTĘP 

 

Zarządy spółek pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz Polski 

Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ustalają 
następujący plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) spółek: 

1) spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11,  

20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119088, NIP: 7950200697, REGON: 

650021906, o kapitale zakładowym w wysokości 9.602.274,00 zł (wpłaconym w całości), 
który dzieli się na 16.003.790 akcji (zwaną dalej: „Spółką Przejmującą” lub „SANWIL 

HOLDING S.A.”), 

2) spółki pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520230, 

NIP: 8971798648, REGON: 022411588, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 

złotych, który dzieli się na 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (zwaną dalej: 
„Spółką Przejmowaną” lub „Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.”). 

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie: „Spółkami” lub każda 
z osobna: „Spółką”. 
 

II. PREAMBUŁA 

 

Zważywszy, że: 

§ Plan Połączenia Spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 w zw. 
z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwany: 

„KSH”), w związku z planowanym połączeniem Spółek, 

§ podstawowym przedmiotem działalności SANWIL HOLDING S.A. jest działalność 
w zakresie firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych, 

§ podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest działalność 
w zakresie udzielania pożyczek, 

§ działalność Spółki Przejmującej będzie kontynuowana w dotychczasowym zakresie; 

również działalność Spółki Przejmowanej rozumiana jako zakres zadań wykonywanych 
przez jej pracowników będzie kontynuowana poprzez integrację dotychczasowych 
procesów w strukturze SANWIL HOLDING S.A., 

§ uzasadnieniem połączenia jest realizacja strategii Zarządu SANWIL HOLDING S.A. oraz 

względy ekonomiczne w zakresie zmniejszenia kosztów utrzymywania odrębnej spółki, 
zależnej do SANWIL HOLDING S.A., przy możliwości przejęcia przez SANWIL HOLDING 
S.A. działalności operacyjnej Spółki Przejmowanej, która obecnie prowadzona jest 
w zakresie windykacji zawartych w przeszłości umów, 

§ dzięki planowanemu połączeniu uproszczeniu ulegnie struktura organizacyjna Grupy 
Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. oraz zwiększy się jej efektywności działania, 
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§ połączenie spowoduje w szczególności integrację przedsiębiorstw Spółek i prowadzonej 
przez Spółki działalności, co z kolei ułatwi proces zarządzania Grupą Kapitałową SANWIL 

HOLDING S.A., w tym ograniczy koszty zarządzania, koszty administracyjne i operacyjne 

związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych osób prawnych, 

§ żadna ze Spółek nie jest właścicielem nieruchomości rolnej, 

§ zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275). 

 

III. SPÓŁKI NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA 

 

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK: 
 

Spółka Przejmująca:  

Typ: spółka akcyjna 

Firma: SANWIL HOLDING spółka akcyjna 

Siedziba: Lublin. Adres siedziby: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin 

 

Spółka Przejmowana: 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Firma: Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Siedziba: Lublin. Adres siedziby: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin. 

 

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK: 
 

1. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez 

przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („łączenie się 
przez przejęcie”). 

2. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki 
Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, 

połączenie odbędzie się w trybie art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższania kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki 
Przejmującej. 

4. Wobec powyższego, Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 
§ 1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa:  
i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,  
ii zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, 
iii dnia od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane udziałowcom Spółki 

Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 
5. Nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów Spółek oraz opinia biegłego rewidenta 

zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art. 516 § 6 
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Na oryginale właściwe podpisy. 

KSH w związku z art. 516 § 5 KSH oraz w związku z art. 501 KSH i art. 502 KSH i art. 503 

KSH. 

6. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje 
się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH). 

7. Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym 
w połączeniu, nie zostały przyznane szczególne korzyści (art. 499 § 1 pkt 6 KSH). 

8. Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego, nie przewiduje się w związku 
z połączeniem zmiany statutu Spółki Przejmującej. 

9. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z uwagi 

na jego publikację zgodnie z art. 500 § 21 KSH. Plan Połączenia będzie udostępniony do 
publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie aż do dnia 
zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia 

Wspólników Spółki Przejmowanej, na których ma być powzięta uchwała o połączeniu. 
10. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały 

Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki 
Przejmowanej, zawierające zgodę na niniejszy Plan Połączenia. 

 

3. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH załączniki do Planu Połączenia 
stanowią: 
1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej 

w sprawie połączenia Spółek (Załącznik nr 1); 
2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 

w sprawie połączenia Spółek (Załącznik nr 2); 
3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2022 r.(Załącznik 

nr 3); 

4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów 
połączenia na dzień 01.07.2022 r. (Załącznik nr 4). 

2. Nie jest wymagane sporządzanie oświadczenia o stanie księgowym Spółki 
Przejmującej, z uwagi na fakt, że jest ona spółką publiczną, publikującą 
i udostępniającą akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe (art. 499 § 4 

KSH). 

 

IV. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA 

 

Zgodnie z art. 498 oraz 499 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia w dniu 
29 sierpnia 2022 r., co potwierdziły składając podpisy poniżej. 
 

 

SANWIL HOLDING S.A. Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. 

(Spółka Przejmująca) 
 

 

____________________ 

(Spółka Przejmowana) 
 

 

___________________ 

Adam Buchajski 

Prezes Zarządu 

Piotr Kwaśniewski 
Prezes Zarządu 



 

 

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia 

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna 
w sprawie połączenia spółek: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmująca) 
oraz Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmowana). 

 

UCHWAŁA NR __/___/___ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  

z dnia _____ 2022 roku 

w sprawie połączenia SANWIL HOLDING S.A. 

 ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

 

(projekt) 

 

Walne Zgromadzenie spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka"), 
działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek 
handlowych oraz art.28. ustęp 3 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia 
SANWIL HOLDING S.A. i Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2022 r. wraz 

z załącznikami („Plan Połączenia”), niniejszym uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  
1. Walne Zgromadzenie spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu 

spółek handlowych, spółkę SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000119088 („Spółka Przejmująca”), ze spółką 
Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520230 („Spółka Przejmowana”), przez 
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach 
ustalonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy SANWIL HOLDING S.A. i Polski 

Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w dniu 29 sierpnia 2022 r., który zgodnie z art. 500 § 21 

Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej pod adresem 
https://www.holding.sanwil.com w dniu 29 sierpnia 2022 r. (w zakładce: Spółka/Plan 
połączenia) oraz opublikowany w raporcie bieżącym SANWIL HOLDING S.A. nr 10/2022 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

2. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wyraża 
niniejszym zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 
Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności 
związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki 
Przejmowanej. 



 

 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 4. 
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi z chwilą jego wpisania 
do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia 

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polski Fundusz Pożyczkowy 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia spółek: SANWIL HOLDING 

S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmująca) oraz Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmowana). 
 

UCHWAŁA NR __/__/__ 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie  

z dnia __ 2022 roku 

w sprawie połączenia SANWIL HOLDING S.A.  

ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

 

(projekt) 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 

w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia 
SANWIL HOLDING S.A. i Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2022 r. wraz 

z załącznikami („Plan Połączenia”), uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie postanawia połączyć w trybie art. 492 §1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 

516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółkę SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000119088 („Spółka 
Przejmująca”) ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000520230 („Spółka Przejmowana”), przez przeniesienie całego majątku Spółki 
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia 
uzgodnionym przez Zarządy SANWIL HOLDING S.A. i Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

w dniu 29 sierpnia 2022 r., który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został 
udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem http://www.pfp-

pozyczki.pl/ (w zakładce: Plan połączenia) w dniu 29 sierpnia 2022 r. Plan Połączenia 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lublinie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

  



 

 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności 
związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki 
Przejmowanej. 

 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

§ 4. 
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi z chwilą jego wpisania 
do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Na oryginale właściwe podpisy. 

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia 

 

Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą: 

Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie 

 

Zarząd spółki pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, adres:  

20-703 Lublin ul. Cisowa 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000520230, NIP: 8971798648, o kapitale zakładowym 500.000,00 zł, oświadcza działając 
w imieniu i na rzecz Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, zgodnie z art. 

499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), co następuje: 
 

W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH spółki pod firmą: SANWIL 

HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-703 Lublin ul. Cisowa 11, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000119088 („Spółka Przejmująca”), ze spółką 
Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 

ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520230 

(„Spółka Przejmowana”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 
Przejmującą, w oparciu o bilans spółki Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą 
w Lublinie, sporządzony na dzień 01.07.2022 r., została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 

KSH następująca wartość majątku spółki Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. na dzień 
01.07.2022 r.: 

a) Suma aktywów wynosi: 748 673,49 zł 

b) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi: 257 530,25 zł 

c) Suma aktywów netto wynosi: 491 143,24 zł. 

 

 

 

 Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.  

 (Spółka Przejmowana) 
 

 

 

 _______________________ 

 Piotr Kwaśniewski  
 Prezes Zarządu  

 

  



 

 

Na oryginale właściwe podpisy. 

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia 

 

Oświadczenie spółki Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. 

 z siedzibą w Lublinie o stanie księgowym spółki dla celów połączenia 

 

Zarząd spółki pod firmą Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520230, NIP: 8971798648, o kapitale 

zakładowym 500.000,00 zł, oświadcza działając w imieniu i na rzecz Polski Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek 
handlowych („KSH”), co następuje: 
 

W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH spółki pod firmą: SANWIL 

HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000119088 („Spółka Przejmująca”), ze spółką pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000520230 („Spółka Przejmowana”), przez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01.07.2022 r. 

oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r. spółki 
Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie został ustalony zgodnie z art. 499 
§ 2 pkt 4 KSH następujący stan księgowy spółki Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. z siedzibą 
w Lublinie: 

a) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 748 673,49 zł,  

b) w pozycji zysk netto rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r. 

wykazuje kwotę: -8 856,76 zł. 
 

 

Załączniki: 

- bilans sporządzony na dzień 01.07.2022 r. 

- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r. 

- informacja dodatkowa.  

 

 

 Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.  
 (Spółka Przejmowana) 
 

 

 

 _______________________ 

 Piotr Kwaśniewski  
 Prezes Zarządu 
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Bilans - Pasywa: Strona 1 z 2
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