




















































































































Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r. 

 

Oświadczenie wspólnika 

w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 5381 §1 KSH 

  

Ja, niżej podpisany, Jaromir Łaciński, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („Spółka Dzielona”), 

niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 5381 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) 

wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, 

poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod 

firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie 

podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („Plan Podziału”) i ogłoszonym w 

dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie 

uproszczonym, w tym na: 

 

1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic  

sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, 

 

2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych 

(aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem 

powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH, 

 

3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i 

rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w 

zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz 

 

4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, 

uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek 

wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału. 

 

 

………………………………….. 

Jaromir Łaciński 






