
1 

 

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2020 roku 

 

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu 

Warszawskie Centrum Finansowe spółka akcyjna  

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą  

Warszawskie Biuro Rachunkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

W związku z regulacją zawartą w art. 560 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd 

Warszawskie Centrum Finansowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS 

0000441781) (dalej: „Spółka Przekształcana”) zawiadamia akcjonariuszy tej spółki o 

zamiarze powzięcia uchwały o jej przekształceniu w  spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która to spółka będzie działać pod firmą Warszawskie Biuro 

Rachunkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Spółka Przekształcona” ). 

 

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem w rozumieniu art. 560 §1 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

I. Istotne elementy Planu przekształcenia z dnia 30 stycznia 2020 r. (dalej „Plan 

Przekształcenia”): 

 

1) Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej przed przekształceniem na dzień 

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-31) 

wynosi 45.215,75 zł (czterdzieści pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 

siedemdziesiąt pięć groszy) i ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe 

sporządzone dla celów przekształcenia na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa 

tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-31).  

2) Wartość każdej akcji Spółki Przekształcanej określona na podstawie sprawozdania 

finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-31) wynosi 180,86 zł 

(sto osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy), a wartość wszystkich akcji 
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45.215,75 zł (czterdzieści pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych siedemdziesiąt pięć 

groszy). 

3) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 250.000,00 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 250 (dwieście pięćdziesiąt) 

udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, z 

przeznaczeniem do objęcia przez Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej, w 

następujący sposób:  

a) 125 (sto dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden 

tysiąc złotych) każdy, przez Panią Beatę Kondej-Zawadkę, zamieszkałą w 

Warszawie, adres: ul. Meksykańska 8 m. 148, 03-948 Warszawa,  

b) 125 (sto dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden 

tysiąc złotych) każdy, przez spółkę IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa, KRS 0000575824. 

4) Z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania Spółki Przekształconej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Akcjonariusze Spółki 

Przekształcanej stają się wspólnikami Spółki Przekształconej.  

5) Za jedną akcję w Spółce Przekształcanej akcjonariusze Spółki Przekształcanej 

otrzymują jeden udział w Spółce Przekształconej. 

 

II. Istotne elementy opinii biegłego rewidenta z dnia 06 kwietnia 2020 r.: 

 

Biegła rewident Maria Skulska, wpisana na listę biegłych wykonujących zawód biegłego 

rewidenta pod numerem 3679 – Prezes Zarządu uprawniona do reprezentacji spółki Ulivex-

Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 20 lok. 65, 00-891 Warszawa), 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214678, 

wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem 531, wyznaczona postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 lutego 

2020 r. (sygn. akt Sygnatura akt Wa XIII Ns Rej. KRS 7070/20/746) dokonała badania Planu 

Przekształcenia spółki Warszawskie Centrum Finansowe S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością,  przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 30 stycznia 2020 
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roku, sporządzonego w formie aktu notarialnego rep. A Nr 741/2020 w zakresie jego 

poprawności i rzetelności. 

 

W szczególności badanie planu przekształcenia polegało na następujących procedurach: 

a) sprawdzenie czy plan przekształcenia został przygotowany zgodnie z art. 558 § 1 

k .s. h., czy zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z art. 558 § 2 k. s .h. 

oraz sprawdzenie czy załączniki do planu przekształcenia są zgodne z k .s. h.; 

b) ustalenie wartości bilansowej Spółki Przekształcanej i ocenę czy zastosowana 

metoda wyceny majątku w celu przekształcenia jest zasadna; 

c) sprawdzenie czy wycena majątku Spółki Przekształcanej została poprawnie 

wyliczona zgodnie z metodą wyceny użytą przez Zarząd Spółki Przekształcanej na 

podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia. 

 

W wydanej w dniu 06 kwietnia 2020 r. opinii biegła stwierdziła, że: 

a) plan przekształcenia zawiera dane wymienione w art. 558 § k. s .h. oraz wymagane 

załączniki zgodnie z art. 558 § 2 k .s. h., 

b) sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2019 r., zostało  

sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, 

jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, 

c) metoda majątkowa aktywów netto , użyta przez Zarząd do wyceny wartości 

majątku Spółki Przekształcanej jest zasadna, 

d) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, określonymi ustawą, 

stosowanymi w sposób ciągły, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zostało sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg 

rachunkowych. 

 

Jednocześnie Zarząd spółki Warszawskie Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h., do dnia 30 czerwca 2020 r. tj. do dnia podjęcia 

uchwały o przekształceniu, Plan Przekształcenia i dołączone do niego dokumenty oraz opinia 

biegłej rewident Marii Skulskiej z dnia 06 kwietnia 2020 r., będą dostępne do wglądu przez 

akcjonariuszy Spółki Przekształcanej: 
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a) w siedzibie Spółki Przekształcanej pod adresem: ul. Międzynarodowa 50 lok. U2, 03-

922 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. 

b) na stronie internetowej Spółki Przekształcanej pod adresem www.wbr.waw.pl 

 

 

III. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Warszawskie Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie: 

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Warszawskie Centrum Finansowe 

spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Beata Kondej-Zawadka 

                                                                                                         Prezes Zarządu 

Załączniki: 
- projekt uchwały o przekształceniu; 
- projekt statutu Spółki Przekształconej. 

http://www.wbr.waw.pl/

