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Temat

Rejestracja połączenia UNIBEP S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami zależnymi UNIHOUSE Sp. z o.o. w Bielsku 
Podlaskimi oraz MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży (Spółki przejmowane), których UNIBEP S.A. jest jedynym 
właścicielem
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 01.09.2009 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 
KRS wydał postanowienie sygn. akt BI.XII NS-REJ.KRS/007022/09968 (data wpływu postanowienia do Emitenta 
03.09.2009 r.) o połączeniu Spółki  UNIHOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim  i MAKBUD  Sp. z o.o. z 
siedziba w Łomży ze spółką UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492§1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku 
UNIHOUSE Sp. z o .o. i MAKBUD Sp. z o.o. na UNIBEP S.A. W wyniku połączenia Spółki UNIHOUSE i MAKBUD Sp. 
z o.o. zostały rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał 
Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników UNIHOUSE Sp. z o.o. i MAKBUD 
Sp. z o.o., zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.  W związku z tym, że spółka przejmująca posiada 
wszystkie udziały w spółkach przejmowanych, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515§1 KSH, 
tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, jako spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia tj. 01.09.2009 
r. we wszystkie prawa i obowiązki spółek UNIHOUSE Sp.  z o.o. i MAKBUD Sp. z o.o. – jako spółek przejmowanych 
(zgodnie z art. 494§1 KSH). 

Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej UNIBEP S.A., od dnia 01.09.2009 r. spółki 
przejmowane  będą  funkcjonowały w strukturze UNIBEP S.A.  jako oddziały o następujących nazwach:
• MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży
• UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

UNIBEP S.A. prowadzi działalność gospodarczą w segmencie generalnego wykonawstwa w budownictwie 
zarówno w kraju jak też na rynkach eksportowych. UNIHOUSE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim – spółka przejęta, 
zajmuje się działalnością produkcyjną w branży elementów stolarskich i prefabrykatów ceramicznych. Spółka 
produkuje również domy w technologii szkieletowej i modułowej na rynek krajów Skandynawskich. Przejęta 
spółka MAKBUD działa w branży budownictwa drogowego.

Emitent informował o prowadzonej procedurze połączenia raportami bieżącymi nr: 30/2009 i 46/2009.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259)
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