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Treść raportu:

Zarząd spółki ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), w nawiązaniu do 
informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółki Przejmującej, informuje, iż w dniu 1 października 2015 r. na 
podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanego przez Sąd Rejonowy 
w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do połączenia Spółki 
Przejmującej z dwoma podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki Przejmującej, tj. spółką pod firmą: 
ATAL Spółka akcyjna CONSTRUCTION Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 
27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 450.001,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 
jeden) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000425130, REGON: 242970739 oraz NIP: 5482660162, (zwaną dalej „ATAL CONSTRUCTION S.K.A.”) oraz 
spółką pod firmą: ATAL – WYSOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. 
Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 
w pełni wpłaconym, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293423, 
REGON: 240774589 oraz NIP: 5482544148 (zwaną dalej „ATAL –WYSOKA Sp. z o.o.”), przy czym:
a) Spółka Przejmująca prowadzi działalność deweloperską, polegającą na realizacji projektów budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków oraz działalność komercyjną polegającą na wynajmie nieruchomości 
inwestycyjnych na własnych rachunek,
b) ATAL CONSTRUCTION S.K.A. prowadziła działalność budowlaną, występując w roli generalnego wykonawcy 
projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę Przejmującą i jej jednostki zależne,
c) ATAL – WYSOKA Sp. z o.o. prowadziła działalność deweloperską, polegającą na realizacji projektu 
deweloperskiego „VILLE MURANO”,
d) cel połączenia sprowadza się do uproszczenia struktury grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę Przejmującą i 
jej jednostki zależne, czego efektem będzie uzyskanie efektu synergii poprzez zmniejszenie łącznych kosztów 
funkcjonowania łączących się spółek, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz lepsze 
wykorzystanie zasobów łączących się spółek,
e) przedmiotowe połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku ATAL CONSTRUCTION S.K.A. oraz 
ATAL – WYSOKA Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą, a więc w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.),
f) do połączenia doszło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
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