
PLAN POLACZENIA 

(w rozumieniu art. 499 § 1 kodeksu spcitek handlowych) 

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O. ("SPOLKA PRZEJMUJPCA") 

ORAZ 

FLEET INSURANCE SERVICES SP. Z O.O. ("SPOLKA PRZEJMOWANA") 

UZGODNIONY W DNIU 29 KWIETNIA 2020 R. 
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1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KA±DEJ ZE SPOLEK UCZESTNICZACYCH W POLACZENIU 

Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, pod adresem 
ul. Wofoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcOw 
prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000029819 
("Spotka Przejmujaca"), 

oraz 

Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, pod adresem 
ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcOw 
prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000309579 
("Spotka Przejmowana"). 

SpOika Przejmujaca oraz Spofka Przejmowana bedq zwane faczne "Sp6tkami". 

2. SPOSOB POLACZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 

Podstawy prawne i tryb potqczenia 

2.1 	Polqczenie nastqpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spOlek handlowych ("k.s.h."), 
w drodze przejecia przez spOlke pod firma Arval Service Lease Polska sp. z o.o. spofki 
pod firma Fleet Insurance Services sp. z o.o., na skutek ktOrego (i) Spoke Przejmujaca 
wstqpi we wszystkie prawa i obowiqzki SpOtki Przejmowanej w drodze sukcesji 
uniwersalnej, a (ii) Spofka Przejmowana przestanie istnie6. 

2.2 	Poniewa2 SpOfka Przejmujaca jest jedynym wsp6Inikiem SpOlki Przejmowanej polaczenie 
zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h, przy odpowiednim zastosowaniu 
przepis6w regulujqcych uproszczonq procedure faczenia Spofek, o kt6rej mowa 
w art. 516 § 1 — 5 k.s.h. W zwiqzku z powytszym: 

(a) w toku faczenia plan pofaczenia nie zostanie poddany badaniu przez bieglego 
wyznaczonego przez sad rejestrowy, oraz 

(b) nie zostanq sporzqdzone sprawozdania zarzadOw faczacych sie SpOfek. 

2.3 	Z uwagi na trek art. 514 k.s.h., przeniesienie majqtku Spofki Przejmowanej na Spolke 
Przejmujaca nastqpi bez podwykszenia kapitafu Spofki Przejmujqcej. W zwiqzku z tym 
umowa spofki Spofki Przejmujqcej nie ulega zmianie i do planu polaczenia nie zostaje 
zafaczony projekt zmian umowy spOki Spofki Przejmujacej. 

2.4 	Zgodnie z art. 505 k.s.h. wsp6Inicy SpOfek mogq przeglada6 dokumenty faczeniowe w 
siedzibach Spolek poczawszy od dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Uchwaty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow 

2.5 	Podstawy polaczenia stanowi6 bedq, na zasadach art. 506 § 1 k.s.h., zgodne uchwaly 
zgromadzen wspolnikOw spofki pod firma Arval Service Lease Polska sp. z o.o. oraz 
spofki pod firma Fleet Insurance Services sp. z o.o., zawierajqce zgode wspOlnikow 
Spolek na przeniesienie wszystkich praw i obowiazkow Spofki Przejmowanej na Sp6fke 
Przejmujaca w drodze sukcesji uniwersalnej, zgode na polaczenie SpOlek oraz, zgodnie 
z art. 506 § 4 k.s.h., zgode na plan potaczenia. 
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Sukcesja generalna 

2.6 	W wyniku pataczenia SpOtek spOlka pod firma Arval Service Lease Polska sp. z o.o., 
zgodnie z tretcia art. 494 § 1 k.s.h. wstqpi z dniem potqczenia, w drodze sukcesji 
uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiqzki SpOlki Przejmowanej. 

Dzien Palaczenia 

2.7 	Potqczenie SpOtek nastqpi z dniem wpisania potqczenia przez sad rejestrowy wiakiwy 
dla siedziby SpOtki Przejmujqcej. Wpis ten, zgodnie z treScia art. 493 § 2 k.s.h., wywota 
skutek w postaci wykreSlenia SpOtki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sadowego. 

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIALOW SPOLKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIALY SPOLKI PRZEJMUJACEJ 
I WYSOKOSC EWENTUALNYCH DOPLAT 

3.1 	Poniewa2 Spatka Przejmujqca jest jedynym wspOlnikiem SpOfki Przejmowanej to zgodnie 
z art. 516 § 6 k.s.h. nie stosuje sip art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. 

3.2 	Z tego wzglpdu nie ustala sip stosunku wymiany udzialOw Spotki Przejmowanej na 
udziaty Spotki Przejmujqcej i wysokoki ewentualnych doptat. 

4. ZASADY DOTYCZACE PRZYZNANIA UDZIALOW W SPOLCE PRZEJMUJACEJ 

4.1 	Poniewa2 SpOfka Przejmujqca jest jedynym wspOlnikiem SpOtki Przejmowanej, a kapitat 
zaktadowy Spotki Przejmujqcej nie zostanie podwy2szony na skutek potqczenia, 
to zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie stosuje sip art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h. 

4.2 	Z tego wzglpdu zasady dotyczqce przyznania udziatOw w Spotce Przejmujqcej nie 
zostanq ustalone. 

5. DZIEN, OD KTOREGO UDZIALY UPRAWNIAJP DO UDZIALU W ZYSKU SPOLKI PRZEJMUJACEJ 

5.1 	Poniewa2 SpOtka Przejmujqca jest jedynym wspOlnikiem SpOtki Przejmowanej, a kapitat 
zaktadowy SpOtki Przejmujqcej nie zostanie podwy2szony na skutek potqczenia, 
to zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie stosuje sip art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. 

5.2 	Z tego wzglpdu nie okreSla sip dnia, od kt6rego udziaty SpOlki Przejmujqcej uprawniajq do 
uczestnictwa w zysku Spotki Przejmujqcej. 

6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPOLKB PRZEJMUJACA WSPOLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGOLNIE 
UPRAWNIONYM W SPOLCE PRZEJMOWANEJ 

6.1 	Poniewa2 Spotka Przejmujaca jest jedynym wspOlnikiem Spotki Przejmowanej i brak jest 
wspOlnikow lub os6b szczegOlnie uprawnionych w SpOlce Przejmowanej lub Spatce 
Przejmujqcej, 2adne prawa nie zostanq przyznane przez Spatkp Przejmujqca. 

7. SZCZEGOLNE KORZYSCI DLA CZLONKOW ORGANOW LACZACYCH SIB SPOLEK ORAZ INNYCH 
OSOB UCZESTNICZACYCH W POLACZENIU 

7.1 	W zwiqzku z potqczeniem nie zostanq przyznane 2adne szczegOlne korzyki dla 
cztonkOw organOw SpOtek lub innych osOb uczestniczqcych w potqczeniu. 

8. UZGODNIENIE PLANU POLACZENIA 

Stosownie do art. 498 ksh, Spofki uzgodnify i zatwierdzity niniejszy plan potaczenia 
w rozumieniu art. 499 § 1 ksh, co potwierdzajq zto2one poni2ej podpisy: 

PODPISY NA NASTEPNEJ STRONIE 
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NINIEJSZY Plan Polgcznia zostal przyjcty w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez: 

Zarzqd 
Arval Service Lease Polska sp. z o.o.: 

Robert Ireneusz Antczak 
Prezes Zarzqdu 

Zarzqd 
Fleet Insurance Services s •. z o.o.: 

411111111111111111111k... 
ojci- 	 • r Szczepanik 

Prezes Zarzqdu 
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ZALACZNIKI DO PLANU POLPCZENIA 

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., nastppujqce dokumenty stanowiq zatqczniki do planu 
potqczenia: 

(a) zatqcznik nr 1 — projekt uchwaty wspOlnikOw Arval Service Lease Polska 
sp. z o.o. w sprawie potqczenia Arval Service Lease Polska sp. z o.o. oraz Fleet 
Insurance Services sp. z o.o.; 

(b) zatqcznik nr 2 — projekt uchwaly wspolnikOw Fleet Insurance Services sp. z o.o. 
w sprawie potqczenia Arval Service Lease Polska sp. z o.o. oraz Fleet Insurance 
Services sp. z o.o.; 

(c) zat4cznik nr 3 — ustalenie wartoci majqtku Fleet Insurance Services sp. z o.o. 
na dzieh 31 marca 2020 r.; 

(d) zatqcznik nr 4 — o§wiadczenie zawierajqce informacjp o stanie ksipgowym 
Arval Service Lease Polska sp. z o.o., sporzqdzone dla celow patqczenia na dzieh 
31 marca 2020 r.; 

(e) zatqcznik nr 5 — o§wiadczenie zawierajqce informacj o stanie ksigowym 
Fleet Insurance Services sp. z o.o, sporzqdzone dla celOw patqczenia na dzieh 
31 marca 2020 r.; 

(f) zalqcznik nr 6 — odpis z rejestru przedsipbiorcOw dla Arval Service Lease 
Polska sp. z o.o.; 

(g) zaT4cznik nr 7 — odpis z rejestru przedsiOiorcOw dla Fleet Insurance Services 
sp. z 0.0. 
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Zalacznik nr 1 

Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow 
Arval Service Lease Polska sp. z o.o. w sprawie polaczenia 

Arval Service Lease Polska sp. z o.o. oraz Fleet Insurance Services sp. z o.o. 

Uchwata nr 1 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibq 
w Warszawie niniejszym wyra±a zgodp na potpczenie Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibp w Warszawie pod adresem ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsipbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 
KRS 0000029819 i Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie pod adresem 
ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsipbiorcow prowadzonym 
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Spdowego pod numerem KRS 0000309579, poprzez przeniesienie catego majgtku 
Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibp w Warszawie na Arval Service Lease Polska 
sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie WspOlnikow Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibp 
w Warszawie niniejszym wyra2a zgodp na plan potpczenia Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie z Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie z dnia 
29 kwietnia 2020 r. 

Poniewaz Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibp w Warszawie jest jedynym 
wspolnikiem Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, pb4czenie zostanie 
dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., przy odpowiednim zastosowaniu przepisow 
regulujpcych uproszczong procedurp ipczenia spotek, o ktorej mowa tym przepisie. W zwipzku z 
powy±szym (i) w toku +qczenia plan potpczenia nie zosta+ poddany badaniu przez biegtego 
wyznaczonego przez sad rejestrowy, oraz (ii) nie zostaly sporzgdzone sprawozdania 
zarzgdOw +qczqcych sib spOtek. 

Z uwagi na trek art. 514 k.s.h. przeniesienie majqtku Fleet Insurance Services sp. z o.o. 
z siedzibp w Warszawie do Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie 
nastppuje bez podwy2szenia kapitatu zaktadowego Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie. W zwipzku z tym umowa spotki Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibp w Warszawie nie ulega zmianie. 
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Zatqcznik nr 2 

Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow 
Fleet Insurance Services sp. z o.o. w sprawie potqczenia 

Arval Service Lease Polska sp. z o.o. oraz Fleet Insurance Services sp. z o.o. 

Uchwata nr 1 

Nadzwyczajne Zgromadzenie WspolnikOw Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq 
w Warszawie niniejszym wyra2a zgodp na potqczenie Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie pod adresem ul. Wotoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsipbiorcOw prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 
KRS 0000029819 i Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie pod adresem 
ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsipbiorcOw prowadzonym 
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000309579, poprzez przeniesienie calego majqtku 
Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie na Arval Service Lease Polska 
sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie WspOlnikOw Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq 
w Warszawie niniejszym wyra2a zgodp na plan potqczenia Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie z Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie z dnia 
29 kwietnia 2020 r. 

Poniewa2 Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie jest jedynym 
wspolnikiem Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, pataczenie zostanie 
dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., przy odpowiednim zastosowaniu przepisow 
regulujqcych uproszczonq procedurp tqczenia spdfek, o ktdrej mowa tym przepisie. W zwiqzku z 
powy2szym (i) w toku tqczenia plan polaczenia nie zostat poddany badaniu przez biegtego 
wyznaczonego przez sad rejestrowy, oraz (ii) nie zostaly sporzqdzone sprawozdania 
zarzqdow tqczqcych sip spOtek. 

Z uwagi na tre§6 art. 514 k.s.h. przeniesienie majqtku Fleet Insurance Services sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie do Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie 
nastppuje bez podwy2szenia kapitatu zaktadowego Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie. W zwiqzku z tym umowa spatki Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie nie ulega zmianie. 
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Zatqcznik nr 3 

Ustalenie wartoici majqtku 
Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzilag w Warszawie 

na dzieri 31 marca 2020 r. 

Na dzieri 31 marca 2020 r. wartote majatku Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq 
w Warszawie pod adresem ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsicbiorcOw prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000309579, wyniosta 
5.826.452,48 ztotych (stownie: pica milionOw osiemset dwadziekia szek tysiccy czterysta 
picedziesiqt dwa ziote i czterdzieki osiem groszy). 

Przy ustaleniu wartoki majqtku Zarzqd Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibq 
w Warszawie wykorzystat metodc wyceny aktywaw netto. 

29 kwietnia 2020 r. 

Zarzqd 
Fleet Insurance Services sp\ z o.o. 

Woj 	r Szczepanik 
rezes Zarzqdu 
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Zatqcznik nr 4 

CMwiadczenie 
zawierakce informacjc o stanie ksicgowym Arval Service Lease Polska sp. z o.o., 

sporz4dzone dla celOw potqczenia na dzien 31 marca 2020 r. 

0Swiadczenie zawiera informacjp o stanie ksipgowym Arval Service Lease Polska sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie pod adresem ul. Wotoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsipbiorcaw prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 
KRS 0000029819 („Spotka Przejmukca"), sporzqdzonq dla celaw potqczenia na okreSlony 
dzien w miesiqcu poprzedzajqcym zto2enie wniosku o ogloszenie planu potqczenia, 
zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. 

Na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. — Kodeks Spotek Handlowych - (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm., "k.s.h."), w przypadku tqczenia sip spatek kapitatowych 
Zarzqd ka2dej z tqczqcych sib Spatek jest zobowiqzany zio2y6 oSwiadczenie zawierajqce 
informacj o stanie ksipgowym spotki sporzqdzonq dla celaw patqczenia na okreSlony dzien 
w miesiqcu poprzedzajqcym zto2enie wniosku o ogtoszenie planu potqczenia, przy wykorzystaniu 
tych samych metod i w takim samym uktadzie jak ostatni bilans roczny. 

Zatqczony bilans Spatki Przejmujqcej dotyczy stanu na dzieh 31 marca 2020 r. 

Zarzqd Spolki Przejmujqcej oSwiadcza, Ze zatqczony bilans przygotowany na dzieh 31 marca 
2020 r. sporzqdzony zostat zgodnie z ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.), i przedstawia rzeczywistq sytuacjp finansowq Spalki 
Przejmujqcej na dzieh 31 marca 2020 r. 

Ponadto, Zarzqd Spcifki Przejmujqcej oSwiadcza, i2 zatqczony bilans sporzqdzony zostaf na 
podstawie ksiqg rachunkowych prowadzonych w formie i treki zgodnej z polskimi zasadami 
rachunkowoki, przepisami prawa oraz umowq Spatki Przejmujqcej. 

Korzystajqc z mo2liwoki przewidzianej w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h. Spa-11(a Przejmujqca nie 
sporzqdzita inwentaryzacji aktywow dla celaw zatqczonego bilansu. Wartoki wykazane 
w zatqczonym bilansie zostaly przedstawione zgodnie z przepisem art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h. 

29 kwietnia 2020 r. 

Zarzqd 
Arval Service Lease Polska sp. z o.o.: 

Robert Ireneusz Antczak 
Prezes Zarzqdu 

Zat4cznik: 

1. bilans Spatki Przejmujqcej z dnia 31 marca 2020 r. 
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Zatqcznik nr 5 

Otwiadczenie 
zawierajgce informacjq o stanie ksiQgowym Fleet Insurance Services sp. z o.o., 

sporzgdzone dla celow potqczenia na dzieti 31 marca 2020 r. 

Nwiadczenie zawiera informacjp o stanie ksipgowym Fleet Insurance Services sp. z o.o. 
z siedzibq w Warszawie pod adresem ul. Woloska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsipbiorcow prowadzonym przez Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 
KRS 0000309579 („Spotka Przejmowana"), sporzqdzonq dia celOw potqczenia na okre6lony 
dzien w miesiqcu poprzedzajqcym zio±enie wniosku o ogtoszenie planu potqczenia, 
zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. 

Na podstawie ustawy z dnia 15 wrzetnia 2000 r. — Kodeks SpOtek Handlowych - (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm., "k.s.h."), w przypadku tqczenia sip spO1ek kapitalowych 
Zarzqd kazdej z tqczqcych sip SpOtek jest zobowiqzany zio2ye otwiadczenie zawierajqce 
informacjp o stanie ksipgowym spOlki sporzqdzonq dla celOw potqczenia na okreNony dzien 
w miesiqcu poprzedzajqcym zfo±enie wniosku o ogloszenie planu potqczenia, przy wykorzystaniu 
tych samych metod i w takim samym uktadzie jak ostatni bilans roczny. 

Zatqczony bilans SpOtki Przejmowanej dotyczy stanu na dzien 31 marca 2020 r. 

Zarzqd SpOtki Przejmowanej otwiadcza, ze zatqczony bilans przygotowany na dzien 31 marca 
2020 r. sporzqdzony zostat zgodnie z ustawq z dnia 29 wrze§nia 1994 r. o rachunkowo§ci (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.), i przedstawia rzeczywistq sytuacjp finansowq Spotki 
Przejmowanej na dzien 31 marca 2020 r. 

Ponadto, Zarzqd Spotki Przejmowanej o§wiadcza, i± zatqczony bilans sporzqdzony zostat na 
podstawie ksiqg rachunkowych prowadzonych w formie i tre§ci zgodnej z poiskimi zasadami 
rachunkowo§ci, przepisami prawa oraz umowq Spotki Przejmowanej. 

Korzystajqc z motliwo§ci przewidzianej w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h. SpOtka Przejmowana nie 
sporzqdzita inwentaryzacji aktyw6w dia celOw zatqczonego bilansu. Warto§ci wykazane 
w zatqczonym bilansie zostaly przedstawione zgodnie z przepisem art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h. 

29 kwietnia 2020 r. 

Fleet Insura e Services sp z o.o. 

-.41019; 
Aldlir/milr 

Woj iech Pio 	czepanik 
Zarzqdu 

ZalAcznik: 

1. bilans SpOtki Przejmowanej z dnia 31 marca 2020 r. 
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