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This plan of demerger ("Demerger Plan") has 

been prepared and agreed upon on the basis of 

article 533 and article 534 of the Act of 15 

September 2000 - the Commercial Companies 

Code (published in the Journal of Laws of 2022, 

Item 1467, as amended) ("CCC") in connection 

with the intent to demerge Atos Polska S.A. with 

its seat in Warsaw pursuant to article 529 § 1 

point 4) of the CCC (a spin-off demerger).  

Niniejszy plan podziału ("Plan podziału") został 

przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 

533 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 

roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) ("k.s.h.") w 

związku z zamiarem podziału Atos Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) 

k.s.h. (podział przez wydzielenie).   

1. INTRODUCTION  1 WPROWADZENIE  

Atos Polska S.A. with its seat in Warsaw ("Atos 

Polska" or "Demerged Company") belongs to 

the Atos group of companies and is an indirect 

subsidiary of Atos SE with its seat in France 

("Atos Group").  

Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Atos 

Polska" lub "Spółka dzielona") należy do grupy 

spółek Atos i jest pośrednio zależna od Atos SE 

z siedzibą we Francji ("Grupa Atos").   

The core business activity of Atos Polska is 

service activities in the field of information and 

computer technology. 

Podstawowym przedmiotem działalności 

gospodarczej Atos Polska jest działalność 

usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych. 

According to the organizational and functional 

division of the Atos Group, the business activity 

of Atos Polska is currently divided into the 

following areas: 

Działalność Atos Polska, zgodnie z podziałem 

organizacyjnym i funkcjonalnym Grupy Atos 

prowadzona jest obecnie w następujących 

obszarach: 

a) Tech Foundations ("TF" or "Transferred 

Business"): activities of Managed 

Infrastructure Services, Digital Workplace 

and Professional Services bundles Atos' 

asset-intensive activities and regroups 

activities reaching maturity such as data 

centre & hosting, digital workplace, unified 

communication & collaboration as well as 

business process outsourcing; 

 

a) Tech Foundations ("TF" lub "Działalność 

Wydzielana"): działaność Managed 

Infrastructure Services, Digital Workplace 

and Professional Services łączy działania 

wymagające dużej ilości aktywów i grupuje 

działania osiągające dojrzałość, takie jak 

centrum danych i hosting, cyfrowe miejsce 

pracy, zunifikowana komunikacja i 

współpraca oraz outsourcing procesów 

biznesowych; 

b) Big Data and Security ("BDS"): is a high-

growth, research & development-intensive 

business which focuses on cybersecurity 

products & services, high performance & 

edge computing and mission critical systems; 

b) Big Data and Security ("BDS"): jest 

dynamicznie rozwijającą się działalnością 

badawczo-rozwojową, która koncentruje się 

na produktach i usługach związanych z 

bezpieczeństwem cybernetycznym, 
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obliczeniach o wysokiej wydajności i 

systemach brzegowych oraz systemach o 

znaczeniu krytycznym; 

c) Digital ("Digital"): is a skill & capabilities-

driven service business which serves 

customers in digital, cloud and 

decarbonization. This includes BI Solutions, 

Data Management, IoT, Automation and 

Robotics, CRM Solutions, CX/DX 

Solutions, Digital Transformation, 

Application Development, Application 

Maintenance  and Application Modernisation 

Services as well as integration and support 

relating to platform-based solutions of the 

providers like Salesforce, SAP, Microsoft 

and ServiceNow. 

 

c) Digital ("Digital"): jest to działalność 

usługowa oparta na umiejętnościach i 

możliwościach, która obsługuje klientów w 

zakresie technologii cyfrowych, chmury i 

dekarbonizacji. Obejmuje ona Rozwiązania 

BI, Zarządzanie Danymi, IoT, 

Automatyzację i Robotykę, Rozwiązania 

CRM, Rozwiązania CX/DX, Transformację 

Cyfrową, Rozwój Aplikacji, Utrzymanie 

Aplikacji i Usługi Modernizacji Aplikacji, a 

także integrację i wsparcie związane z 

rozwiązaniami opartymi na platformach 

takich dostawców jak Salesforce, SAP, 

Microsoft i ServiceNow. 

The planned demerger of Atos Polska under 

article 529 § 1 point 4) of the CCC is a part of a 

global business reorganization of the Atos Group 

members. 

Planowany podział Atos Polska w trybie art. 529 

§ 1 pkt 4) k.s.h. stanowi element globalnej 

reorganizacji biznesowej spółek z Grupy Atos. 

Once the reorganization activities are completed 

and the TF business is transferred to a separate 

company - Atos Global Delivery Center Polska 

sp. z o.o. (which is a member of the Atos Group), 

Atos Polska S.A. and Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. ("Atos GDC Polska") 

will continue their business activities within the 

scope of, respectively, BDS/Digital (Atos 

Polska) and TF (Atos GDC Polska). 

Po dokonaniu reorganizacji i przeniesieniu 

działalności TF do oddzielnej spółki - Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

(należącej do Grupy Atos), Atos Polska oraz Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. ("Atos 

GDC Polska") będą kontynuowały działalność w 

zakresie, odpowiednio, BDS/Digital (Atos 

Polska) oraz TF (Atos GDC Polska). 

2. ENTITIES PARTICIPATING IN THE 

DEMERGER 

2 SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W 

PODZIALE  

2.1. Demerged Company   2.1 Spółka dzielona   

Atos Polska S.A. with its seat in Warsaw 

(registered office: ul. Królewska 16, 00-103 

Warsaw), entered in the register of business 

entities of the National Court Register 

maintained by the District Court for capital city 

of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division 

of the National Court Registry, under KRS no. 

0000013369, REGON: 472311496, NIP: 

7292421372. 

Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 

ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000013369, REGON: 

472311496, NIP: 7292421372. 
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The share capital of the Demerged Company 

amounts to PLN 17.350.166,90 (seventeen 

million three hundred fifty thousand one hundred 

sixty six 90/100 zlotys) and is divided into 

8,943,385 (eight million nine hundred forty three 

thousand three hundred eighty five) stocks of the 

nominal value of PLN 1.94 (one 94/100 zlotys) 

each, including: 

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 

17,350,166.90 zł (siedemnaście milionów trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 

90/100 złotych) i dzieli się na 8.943.385 (osiem 

milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące 

trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji wszystkich 

emisji o wartości nominalnej 1,94 zł (słownie: 

jeden 94/100 złotych) każda, w tym: 

a) 157,320 (one hundred fifty seven thousand 

three hundred twenty) series A non-

preference stocks; 

a) 157.320 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta dwadzieścia) nieuprzywilejowanych 

akcji serii A; 

b) 63,136 (sixty three thousand one hundred 

thirty six) series B non-preference stocks 

b) 63.136 (sześćdziesiąt trzy tysiące sto 

trzydzieści sześć) nieuprzywilejowanych 

akcji serii B; 

c) 64,620 (sixty four thousand six hundred 

tewnty) series  C non-preference stocks; 

c) 64.620 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset 

dwadzieścia) nieuprzywilejowanych akcji 

serii C; 

d) 108.309 (one hundred eight thousand three 

hundred nine) series D non-preference 

stocks; and 

d) 108.309 (sto osiem tysięcy trzysta dziewięć) 

nieuprzywilejowanych akcji serii D; oraz 

e) 8.550.000 (eight million five hundred fifty 

thousand) series E non-preference stocks. 

e) 8.550.000 (osiem milionów pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych 

akcji serii E. 

Acquiring Company holds 8,943,385 (eight 

million nine hundred forty three thousand three 

hundred eighty five)  stocks of the total nominal 

value of PLN 17.350.166,90 (seventeen million 

three hundred fifty thousand one hundred sixty 

six 90/100 zlotys) in the Demerged Company and  

is the sole stockholder of the Demerged 

Company. 

Spółka Przejmująca posiada w Spółce Dzielonej 

8.943.385 (osiem milionów dziewięćset 

czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt 

pięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 

17,350,166.90 zł (siedemnaście milionów trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 

90/100 złotych), oraz jest jej jedynym 

akcjonariuszem. 

2.2. Acquiring Company 2.2 Spółka przejmująca 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

a company organized and existing under the laws 

of Poland, with its seat in Warsaw, address: ul. 

Królewska 16, 00-103 Warsaw, entered into the 

register of business entities of the National Court 

Register, maintained by the District Court for 

capital city of Warsaw in Warsaw, XII 

Commercial Division of the National Court 

Registry, under KRS no. 0000079418, REGON: 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Królewska 

16, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000079418, REGON: 

012568412, NIP: 5210082366 ("Spółka 

Przejmująca" lub "Atos GDC Polska"). 
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012568412, NIP: 5210082366 ("Acquiring 

Company" or "Atos GDC Polska"). 

The share capital of the Acquiring Company 

amounts to PLN 18,038,000 (eighteen million 

thirty eight thousand zlotys) and is divided into 

18,038 (eighteen thousand thirty eight) shares of 

the nominal value of PLN 1,000 (one thousand 

zlotys) each. 

Kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynosi 

18.038.000 zł (osiemnaście milionów trzydzieści 

osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 18.038 

(osiemnaście tysięcy trzydzieści osiem) udziałów 

o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) każdy. 

Atos International B.V. ("Shareholder") holds 

18,038 (eighteen thousand thirty eight) shares of 

the total nominal value of PLN 18,038,000 

(eighteen million thirty eight thousand zlotys) in 

the Acquiring Company and  is the sole 

shareholder of the Acquiring Company. 

Atos International B.V. ("Wspólnik") posiada 

w Spółce Przejmującej 18.038 (osiemnaście 

tysięcy trzydzieści osiem) udziałów o łącznej 

wartości nominalnej 18.038.000 zł (osiemnaście 

milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych), oraz 

jest jej jedynym wspólnikiem. 

3. METHOD OF DEMERGER 3 SPOSÓB PODZIAŁU 

3.1. The demerger will take place by way of 

transfer of a part of the Demerged 

Company's assets comprising the TF 

business, to the Acquiring Company, 

under article 529 § 1 point 4 of the CCC (a 

spin-off demerger) ("Demerger"). As a 

result of the Demerger, the Demerged 

Company will not be deleted from the 

register of business entities of the National 

Court Register in accordance with Article 

530 § 2 of the CCC. 

3.1 Podział nastąpi przez przeniesienie części 

majątku Spółki Dzielonej, w zakresie 

działalności TF, na Spółkę Przejmującą w 

trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. (podział 

przez wydzielenie) ("Podział"). Zgodnie z 

art. 530 § 2 k.s.h., w wyniku Podziału, 

Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego.   

3.2. The Demerger of the Demerged Company 

corresponds to its existing organizational 

structure composed of the following areas 

of business: TF, BDS and Digital.  

3.2 Podział Spółki Dzielonej odpowiada jej 

istniejącej strukturze organizacyjnej, 

obejmującej następujące obszary 

działalności: TF, BDS oraz Digital.    

3.3. The area of business of Transferred 

Business constitutes an organizationally, 

functionally and financially separate set of 

tangible and intangible assets of the 

Demerged Company, designed to perform 

the functions of Transferred Business 

operations, and the liabilities related to 

such operations ("Transferred Business 

Establishment"). Therefore, the 

Transferred Business Establishment may 

operate as an independent business within 

the meaning of Article 551 of Act of 23 

April 1964 - the Civil Code (published in 

3.3 Obszar Działalności Wydzielanej 

obejmuje organizacyjnie, funkcjonalnie i 

finansowo wyodrębniony zespół 

składników materialnych i 

niematerialnych Spółki Dzielonej 

przeznaczonych do realizacji działań z 

zakresu Działalności Wydzielanej, jak 

również związane z tą działalnością 

zobowiązania ("Zakład Wydzielany"). W 

związku z tym Zakład Wydzielany może 

stanowić niezależne przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
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the Journal of Laws of 2022, item 1360, as 

amended) ("Civil Code"). 

Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.) 

("k.c.").   

3.4. As a result of the Demerger, the assets of 

the Demerged Company pertaining to the 

Transferred Business Establishment will 

be transferred to Atos GDC Polska which 

will assume the rights and obligations of 

the Demerged Company connected with 

the operations of the Transferred Business 

Establishment. 

3.4 W rezultacie Podziału majątek Spółki 

Dzielonej w zakresie Zakładu 

Wydzielanego zostanie przeniesiony na 

Atos GDC Polska, która przejmie prawa i 

obowiązki Spółki Dzielonej związane z 

działalnością Zakładu Wydzielanego.  

3.5. The spin-off will take place on the date 

when the Demerger is entered in the 

register relevant for the Acquiring 

Company ("Spin-off Date"). The 

Demerged Company will not be struck off 

from the register of business entities of the 

National Court Register. 

3.5 Wydzielenie nastąpi w dniu wpisu 

Podziału do rejestru Spółki Przejmującej 

("Dzień wydzielenia"). Spółka Dzielona 

nie zostanie wykreślona z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

3.6. The Demerger will be financed from the 

share capital of the Demerged Company. 

In connection with the Demerger the share 

capital of the Demerged Company will be 

decreased by the amount of PLN 

2,710,963.76 (two million seven hundred 

ten thousand nine hundred sixty three 

76/100 zlotys), i.e. from the amount of 

PLN 17,350,166.90 (seventeen million 

three hundred fifty thousand one hundred 

sixty six 90/100 zlotys) to the amount of 

PLN 14,639,203.14  (fourteen million six 

hundred thirty nine thousand two hundred 

three 14/100 zlotys), through the 

redemption of 1,397,404 (one million 

three hundred ninety seven thousand four 

hundred four) stocks series E of the total 

nominal value of PLN 2,710,963.76 (two 

million seven hundred ten thousand nine 

hundred sixty three 76/100 zlotys), owned 

by the Acquiring Company. 

3.6 Podział zostanie sfinansowany z kapitału 

zakładowego Spółki Dzielonej. W 

związku z Podziałem kapitał zakładowy 

Spółki Dzielonej zostanie obniżony o 

kwotę 2.710.963,76 zł (słownie: dwa 

miliony siedemset dziesięć tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 76/100 

złotych), to jest z kwoty 17.350.166,90 zł 

(siedemnaście milionów trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 

90/100  złotych) do kwoty 14.639.203,14 

zł (czternaście milionów sześćset 

trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzy 

14/100 złotych), poprzez umorzenie 

1.397.404 (jeden milion trzysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta 

cztery) akcji serii E o łącznej wartości 

nominalnej 2.710.963,76 zł (słownie: dwa 

miliony siedemset dziesięć tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy 76/100 

złotych) należących do Spółki 

Przejmującej.  

3.7. In accordance with Article 550 of the 

Commercial Companies Code, due to the 

fact that the Acquiring Company is the 

sole stockholder of the Demerged 

Company, no increase in the share capital 

of the Acquiring Company is anticipated 

3.7 Zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek 

handlowych, z uwagi na fakt, że Spółka 

Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem 

Spółki Dzielonej nie przewiduje się 

podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej w związku z 
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in connection with the acquisition by the 

Acquiring Company of a portion of the 

assets of the Demerged Company. 

nabyciem przez Spółkę Przejmującą części 

majątku Spółki Dzielonej. 

3.8. In connection with point 3.7 above, the 

Articles of Association of the Acquiring 

Company will not be amended in 

connection with the Demerger.  

3.8 W związku pkt 3.7 powyżej, Akt 

Założycielski Spółki Przejmującej nie 

zostanie zmieniony w związku z 

Podziałem.  

4. THE RATIO OF THE EXCHANGE 

OF THE SHARES OF THE 

DEMERGED COMPANY FOR THE 

SHARES OF THE ACQUIRING 

COMPANY AND THE AMOUNT OF 

ADDITIONAL PAYMENTS, IF ANY 

4 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW 

SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY 

SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I 

WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH 

DOPŁAT 

4.1. The total market value of the Transferred 

Business Establishment, as of 1 January 

2023, is EUR 500.000 (five hundred 

thousand euros) being equivalent of PLN 

2.344.950 as converted into PLN by using 

the exchange rate of EUR/PLN of 4,6899 

(exchange rate of Polish National Bank as 

of 1 January 2023). 

4.2. In accordance with Article 550 of the 

Commercial Companies Code, due to the 

fact that the Acquiring Company is the 

sole stockholder of the Demerged 

Company, no increase in the share capital 

of the Acquiring Company is anticipated 

in connection with the acquisition by the 

Acquiring Company of a portion of the 

assets of the Demerged Company. 

Accordingly, the Acquiring Company will 

not increase its share capital in exchange 

for the acquired assets of the Demerged 

Company. 

4.1 Wartość rynkowa Zakładu Wydzielanego, 

według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r., 

wynosi 500.000 EUR (pięćset tysięcy 

euro)  co stanowi równowartość kwoty 

PLN 2.344.950, przeliczonej na PLN przy 

zastosowaniu kursu wymiany EUR/PLN w 

wysokości 4,6899 (kurs Narodowego 

Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 2023 r.). 

4.2 Zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek 

handlowych, z uwagi na fakt, że Spółka 

Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem 

Spółki Dzielonej nie przewiduje się 

podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej w związku z 

nabyciem przez Spółkę Przejmującą części 

majątku Spółki Dzielonej. W związku z 

powyższym Spółka Przejmująca nie 

dokona podwyższenia kapitału 

zakładowego w zamian za przejmowany 

majątek Spółki Dzielonej.  

4.3. No additional payments are planned in 

connection with the Demerger. 

4.3 W związku z Podziałem nie przewiduje się 

żadnych dopłat.  

5. PRINCIPLES OF ALLOTMENT OF 

SHARES IN THE ACQUIRING 

COMPANY 

5 ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW 

W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ  

As indicated in sec. 4 above, the Acquiring 

Company will not allot shares in exchange for the 

acquired assets of the Demerged Company. 

Jak wskazano w pkt. 4 powyżej, Spółka 

Przejmująca nie będzie przyznawała udziałów w 

zamian za przejmowany majątek Spółki 

Dzielonej. 
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6. TERMS OF PARTICIPATION OF 

THE ALLOTTED SHARES IN 

PROFITS OF THE ACQUIRING 

COMPANY 

6 ZASADY UCZESTNICTWA 

PRZYZNANYCH UDZIAŁÓW W 

ZYSKACH SPÓŁKI  

PRZEJMUJĄCEJ 

As indicated in sec. 4 above, the Acquiring 

Company will not allot shares in exchange for the 

acquired assets of the Demerged Company. 

Jak wskazano w pkt. 4 powyżej, Spółka 

Przejmująca nie będzie przyznawała udziałów w 

zamian za przejmowany majątek Spółki 

Dzielonej. 

7. RIGHTS GRANTED BY THE 

ACQUIRING COMPANY TO THE 

SHAREHOLDERS AND PERSONS 

WITH SPECIAL RIGHTS IN THE 

DEMERGED COMPANY 

7 PRAWA PRZYZNANE PRZEZ 

SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ 

WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W 

SPÓŁCE DZIELONEJ 

Due to the fact that the Acquiring Company is the 

sole stockholder of the Demerged Company, the 

Acquiring Company is not foreseen to grant any 

special rights to the shareholders of the 

Demerged Company. As there are no persons 

enjoying special rights at the Demerged 

Company, the Acquiring Company is not 

foreseen to grant any special rights.  

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest 

jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie 

przewiduje się przyznania przez Spółkę 

Przejmującą jakichkolwiek specjalnych praw 

wspólnikom Spółki Dzielonej. Wobec braku 

osób szczególnie uprawnionych w Spółce 

Dzielonej, nie przewiduje się również przyznania 

jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę 

Przejmującą.  

8. SPECIAL BENEFITS FOR THE 

MEMBERS OF THE GOVERNING 

BODIES OF THE COMPANIES AND 

OTHER PERSONS PARTICIPATING 

IN THE DEMERGER, IF 

APPLICABLE 

8 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA 

CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, 

A TAKŻE INNYCH OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, 

JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY 

PRZYZNANE 

No special rights or benefits for the members of 

the governing bodies of the Demerged Company 

or members of the governing bodies of the 

Acquiring Company are planned to be granted in 

connection with the Demerger. There are no 

other participants in the Demerger. 

Nie przewiduje się przyznania członkom 

organów Spółki Dzielonej, ani członkom 

organów Spółki Przejmującej żadnych 

szczególnych praw lub korzyści w związku z 

Podziałem. W Podziale nie uczestniczą żadne 

inne osoby.  

9. DISTRIBUTION OF THE SHARES IN 

THE ACQUIRING COMPANY 

BETWEEN THE SHAREHOLDERS 

OF THE DEMERGED COMPANY 

AND PRINCIPLES OF SUCH 

DISTRIBUTION 

9 PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW 

SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW 

SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ 

ZASADY PODZIAŁU 

As indicated in sec. 4 above, the Acquiring 

Company will not allot shares in exchange for the 

acquired assets of the Demerged Company. 

Jak wskazano w pkt. 4 powyżej, Spółka 

Przejmująca nie będzie przyznawała udziałów w 
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zamian za przejmowany majątek Spółki 

Dzielonej. 

10. DETAILED DESCRIPTION AND 

ALLOTMENT OF THE PROPERTY 

(ASSETS AND LIABILITIES) AND 

PERMITS, CONCESSIONS OR 

RELIEFS TO THE ACQUIRING 

COMPANY 

10 DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ 

SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 

(AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ 

ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG 

PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE 

PRZEJMUJĄCEJ 

[general criteria of classification of the 

property components acquired by the 

Acquiring Company] 

[ogólne kryteria klasyfikacji składników 

majątku przejmowanych przez Spółkę 

Przejmującą] 

10.1. As a result of the Demerger, the property 

of the Transferred Business 

Establishment, constituting an organized 

part of business of the Demerged 

Company (including in particular all rights 

and obligations under agreements, assets 

and liabilities, administrative decisions, 

permits, concessions or allowances and 

reliefs) particularly as described in Points 

10.4 - 10.12 of the Demerger Plan and not 

excluded in Attachment 10.1 to the 

Demerger Plan, will be transferred to the 

Acquiring Company, subject to changes in 

the assets and liabilities structure resulting 

from the Demerged Company conducting 

business activities.  

10.1 W wyniku Podziału, majątek Zakładu 

Wydzielanego, stanowiącego 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

Spółki Dzielonej (w tym w szczególności 

wszystkie prawa i obowiązki wynikające z 

umów, aktywa i pasywa, decyzje 

administracyjne, zezwolenia, koncesje lub 

ulgi) w szczególności w zakresie opisanym 

w punktach 10.4-10.12 Planu Podziału i 

nie wyłączonym w Załączniku 10.1 do 

Planu Podziału, zostanie przeniesiony na 

Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem 

zmian w strukturze aktywów i pasywów 

wynikających z prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Spółkę Dzieloną.  

10.2. The rights and/or obligations to be 

acquired or incurred between the date of 

execution of the Demerger Plan and the 

Spin-off Date in connection with the 

operations of the Transferred Business 

Establishment will be transferred to Atos 

GDC Polska as of the Spin-off Date as 

property components of the Transferred 

Business Establishment. Furthermore, for 

the avoidance of doubt, the following rules 

are set down for changes in the 

composition and/or structure of the assets 

and liabilities of the Demerged Company 

occurring after the date of the execution of 

the Demerger Plan: 

10.2 Prawa lub zobowiązania, które zostaną 

nabyte lub zaciągnięte w okresie pomiędzy 

datą podpisania Planu Podziału a Dniem 

wydzielenia w związku z działalnością 

Zakładu Wydzielanego zostaną 

przeniesione z Dniem wydzielenia na Atos 

GDC Polska, jako składniki Zakładu 

Wydzielanego. Ponadto, w celu uniknięcia 

wątpliwości, ustala się następujące zasady 

dotyczące zmian w składzie lub strukturze 

aktywów i pasywów Spółki Dzielonej 

przypadających po dacie sporządzenia 

Planu Podziału: 

a) property components (assets and/or 

liabilities) acquired in exchange for 

a) składniki majątku (aktywa lub 

pasywa) nabyte w zamian za 
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the property components assigned in 

accordance with the Demerger Plan 

to Atos GDC Polska will be taken 

over by Atos GDC Polska; 

składniki majątku przypisane zgodnie 

z Planem Podziału Atos GDC Polska, 

zostaną przejęte przez Atos GDC 

Polska;  

b) obligations or claims which will be 

incurred by the Demerged Company 

or which will occur in connection 

with the operations of the Transferred 

Business Establishment will be taken 

over by Atos GDC Polska; 

b) zobowiązania lub roszczenia, które 

zostaną zaciągnięte przez Spółkę 

Dzieloną lub które powstaną w 

związku z działalnością Zakładu 

Wydzielanego zostaną przejęte przez 

Atos GDC Polska; 

c) other property components of the 

Demerged Company acquired 

between the date of execution of the 

Demerger Plan and the Spin-off Date 

will be taken over by Atos GDC 

Polska, if functionally connected with 

the operations of the Transferred 

Business Establishment. 

c) inne składniki majątku Spółki 

Dzielonej nabyte od dnia podpisania 

Planu Podziału do Dnia wydzielenia 

zostaną przejęte prze Atos GDC 

Polska, jeżeli pozostają w 

funkcjonalnym związku z 

działalnością Zakładu Wydzielanego.  

10.3. If the rules of assignment of the assets and 

liabilities of the Demerged Company, as 

set down in the Demerger Plan, prove 

insufficient for their take-over and 

settlement by the Acquiring Company, it is 

assumed that these property components 

of the Demerged Company shall remain 

with the Demerged Company.  

10.3 Jeżeli wskazane w Planie Podziału zasady 

przydzielenia aktywów i pasywów Spółki 

Dzielonej okażą się niewystarczające do 

ich przejęcia i rozliczenia przez Spółkę 

Przejmującą, przyjmuje się, że takie 

składniki majątku Spółki Dzielonej 

pozostają przy Spółce Dzielonej.  

[description of the property components of the 

Demerged Company to be acquired by the 

Acquiring Company]  

[opis składników majątku Spółki Dzielonej 

przypadających Spółce Przejmującej] 

10.4. As a result of the Demerger, the following 

will be transferred to Atos GDC Polska: 

10.4 W wyniku Podziału, na Atos GDC Polska 

zostaną przeniesione:  

a) assets and liabilities of the Demerged 

Company pertaining to the 

Transferred Business Establishment, 

as indicated in Attachment a) to the 

Demerger Plan, as of 1 January 2023;  

a) aktywa i pasywa Spółki Dzielonej 

dotyczące Zakładu Wydzielanego 

wskazane w Załączniku a) do Planu 

Podziału według stanu na dzień 

1 stycznia 2023; 

b) fixed assets, intangible assets and 

capital work in progress and 

equipment used at the Transferred 

Business Establishment, as listed in 

Attachment b) to the Demerger Plan, 

and those assigned in the SAP 

program records of the Demerged 

b) środki trwałe, wartości niematerialne 

i prawne, środki trwałe w budowie 

oraz wyposażenie używane w ramach 

Zakładu Wydzielanego wskazane w 

Załączniku b) do Planu Podziału, a 

także przypisane w rekordach 

programu SAP Spółki Dzielonej do 
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Company to the Transferred Business 

Establishment (even if not listed in 

the above mentioned attachment); 

Zakładu Wydzielanego (choćby nie 

zostały wymienione w w/w 

załączniku); 

c) vehicles and other leased equipment 

relating to the Transferred Business 

Establishment, as specified in 

Attachment c) to the Demerger Plan; 

c) samochody i inne wyposażenie w 

leasingu dotyczące Zakładu 

Wydzielanego wymienione w 

Załączniku c) do Planu Podziału; 

d) intellectual property rights to 

software and related documentation 

to the extent they are used by the 

Transferred Business Establishment, 

including licenses and copyright held 

by the Demerged Company, as 

indicated in Attachment 10.4.d) to the 

Demerger Plan;  

d) prawa własności intelektualnej do 

oprogramowania oraz związanej z 

nim dokumentacji, w zakresie w 

jakim korzysta z nich Zakład 

Wydzielany, w tym licencje i prawa 

autorskie posiadane przez Spółkę 

Dzieloną, wskazane w Załączniku d) 

do Planu Podziału; 

e) author’s economic rights to works 

(irrespective of the form of their 

expression, establishment or 

fixation), including but not limited to 

documentation, source codes for 

software, computer programs, 

databases and any other products of 

the nature of works, databases or 

computer programs or similar nature 

created or acquired by the Demerged 

Company as part of the operations of 

the Transferred Business 

Establishment; 

e) autorskie prawa majątkowe do 

utworów (bez względu na formę 

wyrażenia, ustalenia lub utrwalenia), 

obejmujących między innymi 

dokumentację, kody źródłowe do 

oprogramowania, programy 

komputerowe, bazy danych oraz 

wszelkie inne produkty o charakterze 

utworu, bazy danych lub programu 

komputerowego lub podobnym, 

wytworzonych lub nabytych przez 

Spółkę Dzieloną w zakresie 

działalności Zakładu Wydzielanego; 

f) rights and obligations under 

agreements executed by the 

Demerged Company (so-called 

intercompany agreements) with other 

Atos Group companies as required to 

conduct business activities as part of 

the Transferred Business 

Establishment to the existing extent; 

including the rights and obligations 

under agreements on the use of 

intellectual property rights of the 

Atos Group companies; 

f) prawa i obowiązki wynikające z 

umów zawartych przez Spółkę 

Dzieloną z innymi spółkami z Grupy 

Atos (tzw. intercompany agreements) 

w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w ramach Zakładu 

Wydzielanego w dotychczasowym 

zakresie, w tym prawa i obowiązki 

wynikające z umów o korzystaniu z 

praw własności intelektualnej spółek 

z Grupy Atos;  

g) cash in bank account of the Company 

Social Benefits Fund in the portion 

attributable to the number of 

transferring employees and 

g) środki pieniężne zgromadzone na 

rachunku bankowym Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w 

części przypadającej na liczbę 



413385728-v1\EMEA_DMS 11 

calculated in accordance with 

applicable regulations;  

przejmowanych pracowników i 

obliczoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

h) work stations with the equipment 

(including IT hardware and office 

equipment) in part of the employing 

establishment of the Demerged 

Company constituting the 

Transferred Business Establishment 

and the rights and obligations 

(including liabilities) arising from 

employment agreements of the 

employees employed at such work 

stations in accordance with article 231 

of the Labor Code, as referred to in 

Attachment h) to the Demerger Plan 

("Transferring Employees") as well 

as the rights and obligations under 

other agreements concluded between 

the Demerged Company and 

Transferring Employees (e.g. 

financing agreements, non-

competition agreements, non-

disclosure agreements); Atos GDC 

Polska will also take over the funds 

accumulated in the Company Social 

Benefits Fund in the amount 

commensurate with the number of 

Transferred Business Establishment 

employees as of the Spin-off  Date; 

remuneration of Transferring 

Employees paid before the Spin-off 

Date by the Demerged Company for 

the period after the Spin-off Date will 

be refunded to the Demerged 

Company by the Acquiring 

Company; advance payments and 

other funds paid to Transferring 

Employees before the Spin-off Date 

and not settled as of that day will be 

transferred to the Acquiring 

Company;    

h) stanowiska pracy wraz z ich 

wyposażeniem (w tym sprzęt IT oraz 

sprzęt biurowy) w części zakładu 

pracy Spółki Dzielonej stanowiącej 

Zakład Wydzielany oraz prawa i 

obowiązki (w tym zobowiązania) 

wynikające z umów o pracę 

pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, zgodnie z art. 231 

Kodeksu pracy, wskazanych w 

Załączniku h) do Planu Podziału 

("pracownicy przechodzący"); jak 

również prawa i obowiązki 

wynikające z innych umów zawartych 

pomiędzy Spółką Dzieloną a 

pracownikami przechodzącymi (np. 

umowy o dofinansowanie, umowy o 

zakazie konkurencji, umowy o 

zachowaniu poufności); Atos GDC 

Polska przejmie również środki 

pieniężne zgromadzone na 

Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w wysokości 

odpowiedniej do ilości pracowników 

Zakładu Wydzielanego w Dniu 

wydzielenia; wynagrodzenia 

pracowników przechodzących 

wypłacone przed Dniem wydzielenia 

przez Spółkę Dzieloną za okres po 

Dniu wydzielenia zostaną zwrócone 

Spółce Dzielonej przez Spółkę 

Przejmującą; zaliczki i inne środki 

wypłacone pracownikom 

przechodzącym przed Dniem 

wydzielenia, a nie rozliczone na ten 

dzień przechodzą na Spółkę 

Przejmującą;   

i) rights and obligations under the lease 

agreements for the lease of office 

space; 

i) prawa i obowiązki wynikające z 

umowy najmu dotyczące najmu 

powierzchni biurowej; 
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j) rights and obligations under the lease 

and sub-lease agreements concluded 

by the Demerged Company; 

j) prawa i obowiązki wynikające z 

umów najmu i podnajmu zawartych 

przez Spółkę Dzieloną; 

k) rights and obligations arising from 

the agreements and orders pertaining 

to the Transferred Business 

Establishment (to the extent that the 

Demerged Company provides 

services on the basis of a given 

agreement – such agreement passes 

entirely to the Acquiring Company, 

while the agreements on the purchase 

of goods and services as well as other 

agreement pass to the extent they 

relate to the Transferred Business 

Establishment), in particular listed in 

Attachment k) to the Demerger Plan; 

k) prawa i obowiązki wynikające z 

umów i zamówień dotyczących 

Zakładu Wydzielanego (w zakresie w 

jakim Spółka Dzielona świadczy 

usługi na podstawie danej umowy - 

umowa ta przechodzi w całości do 

Spółki Przejmującej, natomiast 

umowy o nabywaniu towarów lub 

usług oraz inne umowy przechodzą w 

części, w jakiej dotyczą Zakładu 

Wydzielanego), w szczególności 

wymienionych w Załączniku k) do 

Planu Podziału;   

l) rights and obligations arising from 

purchase orders to the extent they 

relate to the Transferred Business 

Establishment, in particular those 

listed  in Attachment l) to the 

Demerger Plan; 

l) prawa i obowiązki wynikające z 

otwartych zleceń zakupu (purchase 

orders) w zakresie, w jakim dotyczą 

Zakładu Wydzielanego, w 

szczególności wymienione w 

Załączniku l) do Planu Podziału; 

m) rights and obligations of the 

Demerged Company under the offers 

or requests for participation in 

procurement procedures submitted by 

the Demerged Company as regards 

the Transferred Business 

Establishment and the rights to 

participate in biddings, in particular 

those conducted as part of public 

procurement, connected with the 

Transferred Business Establishment, 

including rights and obligations 

arising from tender procedures in 

which the Demerged Company was 

involved with respect to the 

Transferred Business Establishment, 

and which were suspended or were 

not completed for other reasons or not 

settled for the benefit of Demerged 

Company, in particular those listed in 

Attachment m) to the Demerger Plan; 

m) prawa i obowiązki Spółki Dzielonej 

wynikające z ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

postępowaniach złożonych przez 

Spółkę Dzieloną w zakresie Zakładu 

Wydzielanego oraz prawa do 

uczestnictwa w postępowaniach 

ofertowych, w szczególności 

prowadzonych w reżimie zamówień 

publicznych, związanych z Zakładem 

Wydzielanym, w tym prawa i 

obowiązki wynikające z postępowań 

przetargowych, w których Spółka 

Dzielona brała udział w zakresie 

Zakładu Wydzielanego, a które 

zostały zawieszone lub z innych 

przyczyn niezakończone lub 

nierozstrzygnięte na korzyść Spółki 

Dzielonej, w szczególności 

wymienione w Załączniku m) do 

Planu Podziału;     
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n) rights and obligations under the 

guarantees or statutory warranty 

(rękojmia) granted for the services 

offered by the Transferred Business 

Establishment and/or resulting from 

other contracts entered into within the 

Transferred Business Establishment; 

n) prawa i obowiązki wynikające z 

udzielonych gwarancji lub rękojmi na 

usługi oferowane przez Zakład 

Wydzielany i/lub wynikające z 

innych umów zawieranych w ramach 

Zakładu Wydzielanego; 

o) rights and obligations arising from 

bank guarantees ensuring the 

performance of the Demerged 

Company’s obligations to the extent 

they relate to the Transferred 

Business Establishment, including 

the ones listed in Attachment o) to the 

Demerger Plan; 

o) prawa i obowiązki wynikające z 

gwarancji bankowych 

zabezpieczających wykonanie 

zobowiązań Spółki Dzielonej w 

zakresie Zakładu Wydzielanego, w 

tym wskazane w Załączniku o) do 

Planu Podziału; 

p) rights and obligations arising from 

the insurance agreements, the 

agreements on the certification of the 

procedures and/or products of the 

Demerged Company (e.g. ISO) and 

similar agreements, awards and 

prizes, to the extent they relate to the 

Transferred Business Establishment 

or the employees of the Transferred 

Business Establishment, which have 

been concluded by, or granted for the 

benefit of the Demerged Company; 

p) prawa i obowiązki z umów 

ubezpieczenia, umów o certyfikację 

procedur lub produktów Spółki 

Dzielonej (np. ISO) oraz podobnych 

umów, nagród i wyróżnień, w 

zakresie w jakim dotyczą Zakładu 

Wydzielanego lub pracowników 

Zakładu Wydzielanego, zawartych 

przez Spółkę Dzieloną lub 

udzielonych na jej rzecz;  

q) rights and obligations, including 

receivables and payables under the 

settlements concluded by the 

Demerged Company pertaining to the 

Transferred Business Establishment; 

q) prawa i obowiązki, w tym należności 

i zobowiązania z ugód zawartych 

przez Spółkę Dzieloną w związku z 

działalnością Zakładu Wydzielanego;  

r) rights and obligations, including 

receivables and payables, arising 

from the above agreements, torts, 

unjust enrichment and other legal 

events to the extent that they are 

related to the operations of the 

Transferred Business Establishment; 

r) prawa i obowiązki, w tym należności 

i zobowiązania, wynikające z w/w 

umów, czynów niedozwolonych, 

bezpodstawnego wzbogacenia oraz 

innych zdarzeń prawnych, o ile są one 

związane z działalnością Zakładu 

Wydzielanego; 

s) databases of the Demerged Company 

relating to the operations of the 

Transferred Business Establishment, 

as well as rights under the Database 

Protection Act of 27 July 2001 r. to 

s) bazy danych Spółki Dzielonej w 

zakresie Zakładu Wydzielanego, a 

także prawa wynikające z ustawy o 

ochronie baz danych z dnia 27 lipca 

2001 r. przysługujące do baz danych, 
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the databases, which were created or 

acquired by the Demerged Company 

pertaining to the Transferred 

Business Establishment, in particular 

databases listed in Attachment s) to 

the Demerger Plan; 

które zostały wytworzone lub nabyte 

przez Spółkę Dzieloną w zakresie 

działalności Zakładu Wydzielanego, 

w szczególności bazy danych 

wymienione w Załączniku s) do Planu 

Podziału; 

t) court and administrative proceedings 

in which the Demerged Company is 

involved, relating to the operations of 

the Transferred Business 

Establishment, including proceedings 

before the National Chamber of 

Appeal (Krajowa Izba Odwoławcza); 

t) postępowania sądowe i 

administracyjne Spółki Dzielonej w 

zakresie działalności Zakładu 

Wydzielanego, w tym postępowania 

przed Krajową Izbą Odwoławczą; 

u) administrative decisions, including 

customs permits, addressed to the 

Demerged Company and issued 

before the Spin-off Date to the extent 

pertaining to the Transferred 

Business Establishment and the 

related documentation, in particular 

as listed in Attachment u) to the 

Demerger Plan and the related 

documentation; 

u) decyzje administracyjne, w tym 

zezwolenia celne, adresowane na 

Spółkę Dzieloną i wydane przed 

Dniem wydzielenia w zakresie 

dotyczącym Zakładu Wydzielanego 

oraz dokumentacja z tym związana w 

szczególności wskazane w 

Załączniku u) do Planu Podziału oraz 

dokumentacja z tym związana; 

v) rights and obligations arising from 

the agreements concluded in 

accordance with the Act of 11 

September 2019 - Public 

Procurement Law (published in 

Journal of Laws of 2022 item 1710, 

as amended) 2013, Item 907, as 

amended), including expertise, 

reputation, experience and know-how 

acquired or used in connection with 

the execution of orders, including 

public contracts, by the Demerged 

Company with respect to the 

Transferred Business Establishment 

as well as related credentials. 

v) prawa i obowiązki wynikające z 

umów zawartych w reżimie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710 ze zm.), w tym 

wiedza, renoma, doświadczenie i 

know-how uzyskane lub 

wykorzystane w związku z realizacją 

zamówień, w tym zamówień 

publicznych, przez Spółkę Dzieloną 

w zakresie Zakładu Wydzielanego 

oraz związane z nimi referencje. 

10.5. On the Demerger Date, according to the 

rules set down by the law, Atos GDC 

Polska will become a party to all the court 

and/or out-of-court, administrative, tax 

and other proceedings involving the 

Transferred Business Establishment only, 

in particular as listed in Attachment u) to 

10.5 W dniu Podziału, Atos GDC Polska, na 

zasadach przewidzianych przepisami 

prawa, stanie się stroną wszelkich 

postępowań sądowych lub pozasądowych, 

administracyjnych, podatkowych i innych 

związanych wyłącznie z Zakładem 

Wydzielanym w szczególności wskazane 
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the Demerger Plan. The joining of these 

proceedings by the Acquiring Company is 

equivalent to the transfer of the legal 

interest, claims and any substantive or 

procedural rights that would be vested in 

the Demerged Company on the day 

preceding the Spin-off Date, and to the 

transfer to Atos GDC Polska of all the 

liabilities which have arisen or may arise 

in connection with the proceedings 

involving the Transferred Business 

Establishment. 

w Załączniku u) do Planu Podziału. 

Wstąpienie Spółki przejmującej do tych 

postępowań jest równoznaczne z 

przejściem interesu prawnego, roszczeń 

oraz wszelkich praw o charakterze 

materialnym lub procesowym, jakie 

przysługiwały Spółce Dzielonej na dzień 

poprzedzający Dzień wydzielenia, a także 

z przeniesieniem na Atos GDC Polska 

wszelkich zobowiązań, jakie powstały lub 

mogą powstać w związku z 

postępowaniami dotyczącymi Zakładu 

Wydzielanego. 

[additional provisions] [postanowienia dodatkowe]  

10.6. All rights and obligations of the Demerged 

Company arising from tax regulations, 

imposed on the Demerged Company, in 

particular, as a tax bearer and a taxpayer, 

attributable separately to the Transferred 

Business Establishment, shall be assigned, 

by way of succession, to Atos GDC Polska 

in accordance with Article 531 § 1 of the 

CCC and Article 93c of the Tax Ordinance 

Act of 29 August 1997 (i.e. Journal of 

Laws of 2022, Item 2651, as amended), 

and in the event that the obligation to pay 

taxes, tax penalties or other payments due 

by the Demerged Company is disclosed or 

arises after the Demerger Date, such costs 

shall be transferred to the Acquiring 

Company to the extent that they relate to 

the Transferred Business Establishment. 

10.6 Wszystkie prawa i obowiązki Spółki 

Dzielonej wynikające z przepisów 

podatkowych, ciążące na Spółce Dzielonej 

w szczególności jako podatniku lub 

płatniku podatku dające się przypisać 

odrębnie do Zakładu Wydzielanego, 

zostają przeniesione w drodze sukcesji na 

Atos GDC Polska na mocy art. 531 § 1 

k.s.h. oraz art. 93c ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 

Dz. U. 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), przy 

czym również w razie ujawnienia lub 

powstania obowiązku zapłaty podatków, 

kar podatkowych lub podobnych 

zobowiązań przez Spółkę Dzieloną w 

okresie po Dniu podziału, koszty te 

zostaną przeniesione na Spółkę 

przejmującą, w zakresie w jakim dotyczą 

Zakładu Wydzielanego.  

10.7. The tax obligations related to Transferring 

Employees and the social security 

obligations of the Demerged Company, in 

particular those relating to the social 

security and healthcare security 

contributions and personal income tax 

withholdings with respect to Transferring 

Employees will be assumed and 

performed by Atos GDC Polska.  

10.7 Zobowiązania podatkowe związane z 

pracownikami przechodzącymi oraz z 

tytułu ubezpieczeń społecznych Spółki 

Dzielonej w szczególności w zakresie 

składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne oraz zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych w zakresie 

pracowników Zakładu Wydzielanego 

zostaną przejęte i będą wykonywane przez 

Atos GDC Polska.    

10.8. The accounting records and archives of the 

Demerged Company, including employee 

10.8 Księgi rachunkowe i archiwa Spółki 

Dzielonej, w tym archiwa pracownicze, 
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archives, will maintain with the Demerged 

Company, however Atos GDC Polska will 

be entitled to receive all reasonable 

information on the Demerged Company, 

including in particular the information 

about the bookkeeping condition of the 

Demerged Company, as necessary for a 

correct accounting settlement of the 

Demerger.  

pozostaną przy Spółce Dzielonej, przy 

czym Atos GDC Polska będzie 

uprawniona do otrzymywania wszelkich 

uzasadnionych informacji o Spółce 

Dzielonej, w tym w szczególności 

informacji o stanie księgowym Spółki 

Dzielonej koniecznych do właściwego 

rozliczenia Podziału. 

10.9. As of the Spin-off Date, to the extent that 

Atos GDC Polska becomes the personal 

data controller in the meaning of the 

Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 

27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection 

Regulation), in connection with the 

Transferred Business Establishment's 

business activities, Atos GDC Polska shall 

take over the personal data sets referred to 

in the Demerger Plan. With respect to the 

personal data sets controlled by the entities 

from the Atos Group other than the 

Demerged Company, the processing of 

which was entrusted to the Demerged 

Company, Atos GDC Polska shall become 

the entity to which personal data 

processing is assigned to the extent that the 

processed data relates to the Transferred 

Business Establishment as of the Spin-off 

Date.    

10.9 Z Dniem wydzielenia, w zakresie w jakim 

Atos GDC Polska stanie się 

administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), związanych z 

obszarem działalności Zakładu 

Wydzielanego, Atos GDC Polska przejmie 

zbiory danych osobowych wskazane w 

Planie Podziału. W odniesieniu do zbiorów 

danych osobowych administrowanych 

przez podmioty z Grupy Atos inne niż 

Spółka Dzielona, których przetwarzanie 

powierzono Spółce Dzielonej, Atos GDC 

Polska stanie się z Dniem wydzielania 

podmiotem, na rzecz którego powierzono 

przetwarzanie danych osobowych, w 

zakresie w jakim przetwarzane dane 

dotyczyć będą Zakładu Wydzielanego. 

10.10. Any classified information, including 

materials and documents, in the meaning 

of the Classified Information Protection 

Act dated 5 August 2010 (Journal of Laws 

of 2019, Item 742, as amended) shall be 

transferred to Atos GDC Polska to the 

extent that it relates to the Transferred 

Business Establishment and provided that 

Atos GDC Polska obtains permits required 

by the above named act. 

10.10 Wszelkie informacje niejawne, w tym 

również materiały i dokumenty, w 

rozumieniu ustawy o ochronie informacji 

niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

(Dz.U. 2019, poz. 742 ze zm.), w zakresie 

w jakim dotyczą Zakładu Wydzielanego i 

pod warunkiem uzyskania przez Atos 

GDC Polska zezwoleń wymaganych w/w 

ustawą, zostaną przekazane do Atos GDC 

Polska. 

10.11. Subject to Points s) and 10.9 - 10.10, all 

the remaining databases and other 

10.11 Z zastrzeżeniem punktów s) oraz 10.9-

10.10, wszelkie pozostałe bazy danych i 
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information stored on the Demerged 

Company’s servers shall be left with the 

Demerged Company, while Atos GDC 

Polska will have the right to receive the 

information and the information 

statements to the extent required to 

conduct ordinary business activities of the 

Transferred Business Establishment for 

the period of not less than 5 years from the 

Spin-off Date. 

inne informacje zawarte na serwerach 

Spółki Dzielonej zostaną w Spółce 

Dzielonej, przy czym Atos GDC Polska 

będzie uprawniona, przynajmniej w 

okresie 5 lat od Dnia wydzielenia, do 

otrzymywania informacji i wyciągów z 

tych danych w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia zwykłej działalności Zakładu 

Wydzielanego. 

10.12. In view of the fact that the rights and 

obligations arising from certain 

agreements concluded by the Demerged 

Company will be partially transferred to 

Atos GDC Polska and partially left with 

the Demerged Company, the Parties agree 

that to the possible and reasonable extent, 

they will execute the required annexes or 

new agreements confirming the 

assignment of such agreements pursuant to 

the Demerger Plan. 

10.12 W związku z faktem, że prawa i obowiązki 

z niektórych umów zawartych przez 

Spółkę Dzieloną zostają przeniesione w 

części na Atos GDC Polska, a w części 

pozostają przy Spółce Dzielonej, Strony 

postanawiają, że w zakresie w jakim to 

będzie możliwe i uzasadnione 

okolicznościami podpiszą odpowiednie 

aneksy lub nowe umowy potwierdzające 

podział takich umów zgodnie z Planem 

Podziału.    

11. CARRYING OUT OF THE 

DEMERGER 

11 PRZEPROWADZENIE PODZIAŁU 

11.1. The Demerged Company and the 

Acquiring Company agree that, in 

accordance with the applicable legal 

regulations, immediately after they agree 

upon and sign the Demerger Plan, they 

will: 

11.1 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca 

ustalają, że zgodnie z mającymi 

zastosowanie przepisami prawa, 

niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu 

Planu podziału, podejmą następujące 

czynności: 

a) immediately notify the Demerger 

Plan to the competent registration 

courts of the Demerged Company and 

of the Acquiring Company; 

a) zgłoszą Plan Podziału do właściwych 

sądów rejestrowych Spółki Dzielonej 

i Spółki Przejmującej; 

b) make the Demerger Plan available to 

the public in accordance with the 

requirements of the CCC; 

b) udostępnią Plan Podziału do 

publicznej wiadomości zgodnie z 

wymogami k.s.h.; 

c) notify the shareholders of the 

Demerged Company and of the 

Acquiring Company of the intended 

Demerger, in accordance with Article 

539 of the CCC; 

c) zawiadomią wspólników Spółki 

Dzielonej i Spółki Przejmującej o 

zamiarze Podziału, zgodnie z art. 539 

k.s.h.; 
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d) provide the shareholders with the 

documentation referred to in Article 

540 § 1 of the CCC; 

d) udostępnią wspólnikom 

dokumentację, o której mowa w art. 

540 § 1 k.s.h.; 

e) convene meetings of the shareholders 

of the Demerged Company and of the 

Acquiring Company and immediately 

submit the resolutions regarding the 

Demerger to the competent 

registration courts for the Demerger 

to be registered. 

e) zwołają zgromadzenia wspólników 

Spółki Dzielonej i Spółki 

Przejmującej oraz niezwłoczne 

zgłoszą uchwały o Podziale do 

właściwych sądów rejestrowych 

celem rejestracji Podziału. 

11.2. The Demerged Company and the 

Acquiring Company mutually confirm 

that upon the consent of the shareholders 

given in the legally required form, the 

following will not be required to carry out 

the Demerger: 

11.2 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca 

zgodnie potwierdzają, że za zgodą 

wspólników wyrażoną w przepisanej 

prawem formie, dla przeprowadzenia 

Podziału nie jest wymagane: 

a) to draw up the statement referred to in 

article 534 § 2 point 4 of the CCC; 

a) sporządzenie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.; 

b) to provide the information referred to 

in article 536 § 4 of the CCC; 

b) udzielenie informacji, o których 

mowa w art. 536 § 4 k.s.h; 

c) to audit the Demerger Plan by an 

expert and to issue an expert opinion 

pursuant to article 537 and article 538 

of the CCC.  

c) badanie Planu Podziału przez 

biegłego i jego opinia, o których 

mowa w art. 537 i art. 538 k.s.h. 

12. ATTACHMENTS TO THE 

DEMERGER PLAN 

12 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU 

PODZIAŁU 

Attachments to the Demerger Plan constitute its 

integral part. 

Załączniki do Planu podziału stanowią jego 

integralną część.  

  

  

[signature page follows / podpisy na następnej stronie] 
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Agreed on 10 February 2023 by / Uzgodniono dnia 10 lutego 2023 przez: 

 

Management board of Atos Polska S.A. 

 
 
 
 

______________________________ 
Tomasz Radomski    
President of the management board  
Prezes Zarządu    
 

 
 

_____________________________  
Dariusz Gorajek    
Member of the management board 
Członek Zarządu 
 

 
 

Management board of Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o.: 

 
 
 
 
______________________________ 
Tomasz Radomski    

President of the management board  
Prezes Zarządu   

 

 
 
_____________________________  
Dariusz Gorajek   

Member of the management board 
Członek Zarządu 
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Dzielonej w sprawie podziału 

2. Attachment 2 Draft resolution of the 
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Spółki Dzielonej według stanu na dzień 
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5. Attachment a) Assets and liabilities of the 
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5. Załącznik a) Aktywa i pasywa Spółki 

Dzielonej dotyczące Zakładu 
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6. Attachment b) Fixed assets, intangible assets 
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budowie oraz wyposażenie używane w 

ramach Zakładu Wydzielanego 
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equipment pertaining to the Transferred 

Business Establishment 

7. Załącznik c) Samochody i inne 

wyposażenie w leasingu dotyczące 

Zakładu Wydzielanego 

8. Attachment d) Intellectual property rights to 

software and related documentation to the 

extent they are used by the Transferred 

Business Establishment, including licenses 

and copyright held by the Demerged 

Company  

8. Załącznik d) Prawa własności 

intelektualnej do oprogramowania oraz 

związanej z nim dokumentacji, w 

zakresie w jakim korzysta z nich Zakład 

Wydzielany, w tym licencje i prawa 

autorskie posiadane przez Spółkę 

Dzieloną  

9. Attachment h) Transferring Employees 9. Załącznik h) Pracownicy przechodzący  

10. Attachment k) rights and obligations arising 

from the agreements and orders pertaining to 

the Transferred Business Establishment (to 

the extent that the Demerged Company 

provides services on the basis of a given 

agreement – such agreement passes entirely 

to the Acquiring Company, while the 

agreements on the purchase of goods and 

services as well as other agreement pass to 

the extent they relate to the Transferred 

Business Establishment) 

10. Załącznik k) Prawa i obowiązki 

wynikające z umów i zamówień 

dotyczących Zakładu Wydzielanego (w 

zakresie w jakim Spółka Dzielona 

świadczy usługi na podstawie danej 

umowy - umowa ta przechodzi w całości 

do Spółki Przejmującej, natomiast 

umowy o nabywaniu towarów lub usług 

oraz inne umowy przechodzą w części, w 

jakiej dotyczą Zakładu Wydzielanego)  

11. Attachment l) Rights and obligations arising 

from purchase orders to the extent that they 

11. Załącznik l) Prawa i obowiązki 

wynikające z otwartych zleceń zakupu 
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relate to the Transferred Business 

Establishment 

(purchase orders) w zakresie w jakim 

dotyczą Zakładu Wydzielanego 

12. Attachment m) Rights and obligations of the 

Demerged Company under the offers or 

requests for participation in procurement 

procedures submitted by the Demerged 

Company as regards the Transferred 

Business Establishment and the rights to 

participate in biddings, in particular those 

conducted as part of public procurement, 

connected with the Transferred Business 

Establishment, including rights and 

obligations arising from tender procedures in 

which the Demerged Company was involved 

with respect to the Transferred Business 

Establishment, and which were suspended or 

were not completed for other reasons or not 

settled for the benefit of the Demerged 

Company. 

12. Załącznik m) Prawa i obowiązki Spółki 

Dzielonej wynikające z ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniach złożonych przez Spółkę 

Dzieloną w zakresie Zakładu 

Wydzielanego oraz prawa do 

uczestnictwa w postępowaniach 

ofertowych, w szczególności 

prowadzonych w reżimie zamówień 

publicznych, związanych z Zakładem 

Wydzielanym, w tym prawa i obowiązki 

wynikające z postępowań 

przetargowych, w których Spółka 

Dzielona brała udział w zakresie Zakładu 

Wydzielanego, a które zostały 

zawieszone lub z innych przyczyn 

niezakończone lub nierozstrzygnięte na 

korzyść Spółki Dzielonej 

13. Attachment o) Rights and obligations arising 

from bank guarantees ensuring the 

performance of the Demerged Company’s 

obligations to the extent they relate to the 

Transferred Business Establishment 

13. Załącznik o) Prawa i obowiązki 

wynikające z gwarancji bankowych 

zabezpieczających wykonanie 

zobowiązań Spółki Dzielonej w zakresie 

Zakładu Wydzielanego 

14. Attachment s) Databases of the Demerged 

Company to the extent they relate to 

Transferred Business Establishment 

15. Attachment u) Administrative decisions 

taken over by Acquiring Company.  

14. Załącznik s) Bazy danych Spółki 

Dzielonej w zakresie Zakładu 

Wydzielanego 

15. Załącznik u) Decyzje administracyjne 

przejmowane przez Spółkę Przejmującą.  
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Attachment 1 Załącznik 1 

Draft Resolution of the Demerged Company on 

the demerger  

Projekt uchwały Spółki Dzielonej w sprawie 

podziału 

"Resolution No. __ of ________ "Uchwała nr ___ z dnia ________ roku 

of the Extraordinary General Stockholders' 

Meeting of Atos Polska S.A. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. 

on the demerger of the Company w przedmiocie podziału Spółki 

1. Acting pursuant to Article 541 § 1 and § 6 of 

the CCC, the Extraordinary General 

Stockholders' Meeting of Atos Polska S.A.: 

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A.: 

a. adopts the demerger plan approved and 

signed by Atos Polska S.A. and Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

on 10 February 2023 ("Demerger 

Plan"); 

a. wyraża zgodę na plan podziału 

uzgodniony i podpisany przez Atos 

Polska S.A. i Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. w dniu 10 lutego 

2023 roku ("Plan Podziału");  

b. resolves to demerge Atos Polska S.A. 

through the transfer of part of the 

property of Atos Polska S.A. to Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

under Article 529 § 1 Point 4) of the CCC 

(demerger by way of a spin-off), on the 

terms laid down in the demerger plan of 

10 February 2023, as published free of 

charge on the websites of Atos Polska 

S.A. and Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. by […]. 

b. uchwala podział Atos Polska S.A. przez 

przeniesienie części majątku Atos Polska 

S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. 

(podział przez wydzielenie) na spółkę 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. na warunkach określonych w planie 

podziału z dnia 10 lutego 2023 roku, 

udostępnionym bezpłatnie do publicznej 

wiadomości na stronach internetowych 

Atos Polska S.A. i Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. w terminie od 

dnia [...] r.  

The spin-off will take place on the date that 

the Demerger is entered in the register of the 

Acquiring Company ("Spin-off Date"). In 

accordance with article 530 § 2 of the CCC the 

Demerged Company will not be struck off 

from the register of business entities of the 

National Court Register as a result of the 

demerger (“Demerger”). The demerger of 

Atos Polska S.A. corresponds to its existing 

organizational structure composed of the 

following areas of business: TF, BDS and 

Digital. The TF area of business of constitutes 

an organizationally, functionally and 

financially separate set of tangible and 

intangible assets of the Demerged Company 

designed to perform the functions of the TF 

Wydzielenie nastąpi w dniu wpisu Podziału 

do rejestru Spółki Przejmującej ("Dzień 

wydzielenia"). Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., w 

wyniku Podziału, Spółka Dzielona nie 

zostanie wykreślona z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego ("Podział"). Podział Atos Polska 

S.A. odpowiada jej istniejącej strukturze 

organizacyjnej, obejmującej następujące 

obszary działalności: TF, BDS oraz Digital. 

Obszar działalności TF obejmuje 

organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo 

wyodrębniony zespół składników 

materialnych i niematerialnych Spółki 

Dzielonej przeznaczonych do realizacji 

działań z zakresu działalności TF, jak również 
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operations, and the liabilities related to such 

operations ("Transferred Business 

Establishment"). Therefore, the Transferred 

Business Establishment may operate as an 

independent business within the meaning of 

article 551 of the Act of 23 April 1964 - the 

Civil Code (published in the Journal of Laws 

of 2022, item 1360, as amended) (“Civil 

Code”). As a result of the Demerger, the 

assets of Atos Polska S.A. Transferred 

Business Establishment will be transferred to 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

which will assume the rights and obligations 

within the scope of the business activities of 

the Transferred Business Establishment.  

związane z tą działalnością zobowiązania 

("Zakład Wydzielany"). W związku z tym 

Zakład Wydzielany może stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. 

zm.) ("k.c."). Wskutek Podziału majątek Atos 

Polska S.A. w zakresie Zakładu 

Wydzielanego zostanie przeniesiony na Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o., która 

przejmie prawa i obowiązki związane z 

działalnością Zakładu Wydzielanego.        

2. The Extraordinary General Stockholders' 

Meeting of Atos Polska S.A. hereby confirms 

that in accordance with Article 550 of the 

Commercial Companies Code, due to the fact 

that Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. is the sole stockholder of Atos Polska 

S.A., no increase in the share capital of Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. is 

anticipated in connection with the acquisition 

by Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. of a portion of the assets of Atos Polska 

S.A., therefore the articles of association of  

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

will not be amended. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. potwierdza, 

że zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek 

handlowych, z uwagi na fakt, że Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. jest jedynym 

akcjonariuszem Atos Polska S.A. nie 

przewiduje się podwyższenia kapitału 

zakładowego Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. w związku z nabyciem przez 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

części majątku Atos Polska S.A., w związku z 

tym Akt Założycielski Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. nie zostanie 

zmieniony. 

3. The Extraordinary General Stockholders' 

Meeting of Atos Polska S.A. hereby approves 

financing of the demerger from the share 

capital of Atos Polska S.A. Acting on the basis 

of Article 541 in relation to Article 532 § 2 of 

the CCC in relation to Article 359 and Article 

360 of the CCC and in relation to Article 3 sec. 

5 of the Statute of the Company, the 

Extraordinary General Stockholders' Meeting 

of Atos Polska S.A. resolves that in 

connection with the demerger, the Company's 

share capital will be decreased by the amount 

of PLN 2,710,963.76 (two million seven 

hundred ten thousand nine hundred sixty three 

76/100 zlotys), i.e. from the amount of PLN 

17,350,166.90 (seventeen million three 

hundred fifty thousand one hundred sixty six 

90/100 zlotys) to the amount of PLN 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. wyraża zgodę 

na sfinansowanie podziału z kapitału 

zakładowego Atos Polska S.A. Działając na 

podstawie art. 541 w związku z art. 532 § 2 

k.s.h w związku z art. 359 oraz art. 360 k.s.h. 

oraz w związku z artykuł 3 ust. 5 Statutu 

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. postanawia, 

że w związku z podziałem, kapitał zakładowy 

Spółki zostaje obniżony o kwotę 2.710.963,76 

zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć 

tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 

76/100 złotych), to jest z kwoty 17.350.166,90 

zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 90/100  

złotych) do kwoty 14.639.203,14 zł 

(czternaście milionów sześćset trzydzieści 
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14,639,203.14  (fourteen million six hundred 

thirty nine thousand two hundred three 14/100 

zlotys), through the redemption of 1,397,404 

(one million three hundred ninety seven 

thousand four hundred four) stocks series E of 

the total nominal value of PLN 2,710,963.76 

(two million seven hundred ten thousand nine 

hundred sixty three 76/100 zlotys), owned by 

the Acquiring Company, owned by Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o.  

dziewięć tysięcy dwieście trzy 14/100 

złotych), poprzez umorzenie 1.397.404 (jeden 

milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

czterysta cztery) akcji serii E o łącznej 

wartości nominalnej 2.710.963,76 zł (słownie: 

dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy 76/100 złotych) 

należących do Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o.  

4. The Extraordinary Stockholders' Meeting of 

Atos Polska S.A. hereby resolves that due to 

the fact that the shares are redeemed in the 

process of demerger of the Company, the 

redemption of the shares will be carried out 

without payment of the value of the redeemed 

stocks to the stockholders of the Company - 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o.. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. postanawia, 

iż umorzenie udziałów, w związku z tym, iż 

jest dokonywane w ramach procedury 

podziału Spółki, nastąpi bez wypłaty na rzecz 

jedynego akcjonariusza Spółki - Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o., wartości 

umarzanych udziałów.  

5. Simultaneously, acting on the basis of Article 

430 § 1 of the CCC the Extraordinary 

Stockholders' Meeting of Atos Polska S.A. 

resolves to amend the statute of Atos Polska 

S.A. in the following way:  

5. Jednocześnie, działając na podstawie art. 430 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. postanawia 

zmienić statut Atos Polska S.A. poprzez: 

a. by replacing the current Article 2 of the 

statute of Atos Polska S.A. with the 

following new wording: 

a. nadanie treści Artykuł 2 Statutu Atos 

Polska S.A. nowe następujące brzmienie: 

"ARTICLE 2 OBJECTS OF THE 

COMPANY'S BUSINESS 

1. The objects of the Company's business is: 

1) service activities concerning: 

a) Market research and public opinion 

polling (PKD 73.20.Z), Business and 

other management consultancy 

activities (PKD 70.22.Z), Activities of 

holding companies (PKD 64.20.Z); 

 

b) Data processing, hosting and related 

activities (PKD 63.11.Z) and Other 

information technology and computer 

service activities (PKD 62.09.Z); 

 
 

"ARTYKUŁ 2 PRZEDMIOT 

DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) działalność usługowa w zakresie: 

a) Badanie rynku i opinii publicznej 

(PKD 73.20.Z), Pozostałe doradztwo 

w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z), działalność holdingów 

finansowych (PKD 64.20.Z); 

b) Przetwarzanie danych; zarządzanie 

stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność (PKD 63.11.Z) 

oraz Pozostała działalność usługowa w 

zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z); 
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c) Book publishing (PKD 58.11.Z), 

Publishing of newspapers (PKD 

58.13.Z), Publishing of journals and 

periodicals (PKD 58.14.Z), Sound 

recording and music publishing 

activities (PKD 59.20.Z), Other 

publishing activities (PKD 58.19.Z), 

Printing of newspapers (PKD 

18.11.Z), Other printing (PKD 

18.12.Z), Pre-press and pre-media 

services (PKD 18.13.Z), Binding and 

related services (PKD 18.14.Z), 

Reproduction of recorded media (PKD 

18.20.Z); 

 
 

d) Administration of financial markets 

(PKD 66.11.Z), Security and 

commodity contracts brokerage (PKD 

66.12.Z), Other activities auxiliary to 

financial services, except insurance 

and pension funding (PKD 66.19.Z); 

 
 

e) Other technical testing and analysis 

(PKD 71.20.B); 

f) Advertising agencies activities (PKD 

73.11.Z), Intermediation in the sale of 

time and place on advertising aims in 

the radio and television (PKD 

73.12.A), Intermediation in the sale of 

the place on advertising aims in printed 

media (PKD 73.12.B), Intermediation 

in the sale of the place on advertising 

aims in electronic media (Internet) 

(PKD 73.12.C), Intermediation in the 

sale of the place on advertising aims in 

other media (PKD 73.12.D), Activities 

of employment placement agencies 

(PKD 78.10.Z), and Photographic 

activities (PKD 74.20.Z); 

 

 

g) Retail sale of furniture, lighting 

equipment and other household 

c) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 

Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 

Wydawanie czasopism i pozostałych 

periodyków (PKD 58.14.Z), 

Działalność w zakresie nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (PKD 

59.20.Z), Pozostała działalność 

wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z), 

Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 

Działalność usługowa związana z 

przygotowaniem do druku (PKD 

18.13.Z), Introligatorstwo i podobne 

usługi (PKD 18.14.Z), Reprodukcja 

zapisanych nośników informacji (PKD 

18.20.Z); 

d) Zarządzanie rynkami finansowymi 

(PKD 66.11.Z), Działalność maklerska 

związana z rynkiem papierów 

finansowych i towarów giełdowych 

(PKD 66.12.Z), Pozostała działalność 

wspomagająca usługi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z); 

e) Pozostałe badania i analizy techniczne 

(PKD 71.20.B); 

f) Działalność agencji reklamowych 

(PKD 73.11.Z), Pośrednictwo w 

sprzedaży czasu i miejsca na cele 

reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A), Pośrednictwo w sprzedaży 

miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych (PKD 73.12.B), 

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na 

cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 

73.12.C), Pośrednictwo w sprzedaży 

miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 

Działalność związana z 

wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników (PKD 

78.10.Z), oraz Działalność 

fotograficzna (PKD 74.20.Z); 

g) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu 

oświetleniowego i pozostałych 
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articles in specialised stores (PKD 

47.59.Z), Retail sale of computers, 

peripheral units and software in 

specialised stores (PKD 47.41.Z), 

Retail sale of telecommunications 

equipment in specialised stores (PKD 

47.42.Z), Other retail sale of new 

goods in specialised stores (PKD 

47.78.Z), Retail sale of watches, clocks 

and jewellery in specialised stores 

(PKD 47.77.Z), Retail sale of sporting 

equipment in specialised stores (PKD 

47.64.Z), Retail sale of games and toys 

in specialised stores (PKD 47.65.Z), 

Retail sale of flowers, plants, seeds, 

fertilisers, pet animals and pet food in 

specialised stores (PKD 47.76.Z), 

Retail sale via mail order houses or via 

Internet (PKD 47.91.Z), Other retail 

sale not in stores, stalls or markets 

(PKD 47.99.Z); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Web portals (PKD 63.12.Z), Computer 

programming activities (PKD 

62.01.Z), Other software publishing 

(PKD 58.29.Z), Computer consultancy 

activities (PKD 62.02.Z), Computer 

facilities management activities (PKD 

62.03.Z). 

artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.59.Z), Sprzedaż 

detaliczna komputerów, urządzeń 

peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.41.Z), Sprzedaż 

detaliczna sprzętu 

telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.42.Z), Sprzedaż detaliczna 

pozostałych nowych wyrobów 

prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.78.Z), Sprzedaż 

detaliczna zegarków, zegarów i 

biżuterii prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.77.Z), Sprzedaż detaliczna sprzętu 

sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.64.Z), Sprzedaż detaliczna gier i 

zabawek prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.65.Z), Sprzedaż detaliczna 

kwiatów, roślin, nasion, nawozów, 

żywych zwierząt domowych, karmy 

dla zwierząt domowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.76.Z), Sprzedaż detaliczna 

prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z), Pozostała sprzedaż 

detaliczna prowadzona poza siecią 

sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD 47.99.Z); 

h) Działalność portali Internetowych 

(PKD 63.12.Z), Działalność związana 

z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 

Działalność wydawnicza w zakresie 

pozostałego oprogramowania (PKD 

58.29.Z), Działalność związana z 

doradztwem w zakresie informatyki 

(PKD 62.02.Z), Działalność związana 

z zarządzeniem urządzeniami 

informatycznymi (PKD 62.03.Z). 
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b. by replacing the current Article 3 sec. 1 of 

the statute of Atos Polska S.A. with the 

following new wording: 

b. nadanie treści Artykuł 3 ust. 1 Statutu Atos 

Polska S.A. nowe następujące brzmienie: 

"1. Share capital of the Company is PLN 
14,639,203.14  (fourteen million six hundred 

thirty nine thousand two hundred three 14/100 

zlotys) and is divided into: 

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 

14.639.203,14 zł (słownie: czternaście 

milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy 

dwieście trzy 14/100 złotych) i dzieli się na:  

a) 157,320 (one hundred fifty seven 

thousand three hundred twenty) Series 

A ordinary registered stocks with a 

nominal value of PLN 1.94 (one zloty 

ninety four groszy) each, numbered 

from A 78,661 to A 235,980 inclusive; 

a) 157.320 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta dwadzieścia) akcji imiennych 

zwykłych serii A o wartości nominalnej 

1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt 

cztery grosze) każda, oznaczonych 

numerami od A 78.661 do A 235.980 

włącznie; 

b) 63,136 (sixty three thousand one 

hundred thirty six) Series B ordinary 

registered stocks with a nominal value 

of PLN 1.94 (one zloty ninety four 

groszy) each, numbered from B 1 do B 

63,136 inclusive; 

b) 63.136 (sześćdziesiąt trzy tysiące sto 

trzydzieści sześć) akcji imiennych 

zwykłych serii B o wartości nominalnej 

1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt 

cztery grosze) każda, oznaczonych 

numerami od B 1 do B 63.136 włącznie; 

c) 64,620 (sixty four thousand six hundred 

twenty) Series C ordinary registered 

stocks with a nominal value of PLN 1.94 

(one zloty ninety four groszy) each, 

numbered from C 1 to C 64,620 

inclusive; 

c) 64.620 (sześćdziesiąt cztery tysiące 

sześćset dwadzieścia) akcji imiennych 

zwykłych serii C o wartości nominalnej 

1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt 

cztery grosze) każda, oznaczonych 

numerami od C 1 do C 64.620 włącznie; 

d) 108.309 (one hundred eight thousand 

three hundred nine) Series D ordinary 

registered stocks with a nominal value 

of PLN 1.94 (one zloty ninety four 

groszy) each, numbered from D 1 to D 

108,309 inclusive; 

d) 108.309 (sto osiem tysięcy trzysta 

dziewięć) akcji imiennych zwykłych 

serii D o wartości nominalnej 1,94 zł 

(jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery 

grosze) każda, oznaczonych numerami 

od D 1 do D 108.309 włącznie; 

e) 7,152,596 (seven million one hundred 

fifty two thousand five hundred ninety 

six) Series E ordinary registered stocks 

with a nominal value of PLN 1.94 (one 

zloty ninety four groszy) each, 

numbered from E 1 to E 7,152,596 

inclusive. 

e) 7.152.596 (siedem milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych 

zwykłych serii E o wartości nominalnej 

1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt 

cztery grosze) każda, oznaczonych 

numerami od E 1 do E 7.152.596 

włącznie. 
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The share capital was fully covered before 

registration." 

Kapitał zakładowy został pokryty w całości 

przed zarejestrowanie." 

6. The Extraordinary Stockholders' Meeting of 

Atos Polska S.A. hereby obliges and authorizes 

the Company's management board to take all 

legal and other actions required on the part of 

the Company to effect the Company's 

demerger, except for actions reserved to the 

competence of other persons or other governing 

bodies of the Company." 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. zobowiązuje 

i upoważnia zarząd Spółki do dokonania 

wszystkich czynności prawnych i faktycznych 

wymaganych ze strony Spółki do dokonania 

podziału Spółki, z wyjątkiem czynności 

zastrzeżonych do kompetencji innych osób 

lub innych organów Spółki." 

 

 

  



 

 

 

 

413385728-v1\EMEA_DMS 

29 

Attachment 2 Załącznik 2 

Draft Resolution of Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. on the demerger  

Projekt uchwały spółki Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. w sprawie podziału 

  

"Resolution No. __ of ________ "Uchwała nr ___ z dnia ________ roku 

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

on the demerger of Atos Polska S.A. w przedmiocie podziału spółki Atos Polska S.A. 

1. Acting pursuant to Article 541 § 1 and § 6 of 

the CCC, the Extraordinary Shareholders' 

Meeting of Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. hereby: 

1. Działając zgodnie z art. 541 § 1 i 6 k.s.h., 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

niniejszym: 

a. approves the demerger plan agreed upon 

and signed by Atos Polska S.A. and Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

on 10 February 2023 ("Demerger 

Plan"); 

a. wyraża zgodę na plan podziału 

uzgodniony i podpisany przez Atos 

Polska S.A. i Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. w dniu 10 lutego 

2023 roku ("Plan Podziału");  

b. resolves to demerge Atos Polska S.A. 

through the transfer of part of the 

property of Atos Polska S.A. to Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

under Article 529 § 1 Point 4) of the CCC 

(demerger by way of a spin-off), on the 

terms laid down in the demerger plan of 

10 February 2023, as published free of 

charge on the websites of Atos Polska 

S.A. and Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. by […]. 

b. uchwala podział Atos Polska S.A. przez 

przeniesienie części majątku Atos Polska 

S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. 

(podział przez wydzielenie) na spółkę 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. na warunkach określonych w planie 

podziału z dnia 10 lutego 2023 roku, 

udostępnionym bezpłatnie do publicznej 

wiadomości na stronach internetowych 

Stos Polska S.A. i Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. w terminie od 

dnia [...] r.  

The spin-off will take place on the date that 

the Demerger is entered in the register of the 

Acquiring Company ("Spin-off Date"). In 

accordance with article 530 § 2 of the CCC the 

Demerged Company will not be struck off 

from the register of business entities of the 

National Court Register as a result of the 

demerger (“Demerger”). The demerger of 

Atos Polska S.A. corresponds to its existing 

organizational structure composed of the 

following areas of business: TF, BDS and 

Digital. The TF area of business of constitutes 

an organizationally, functionally and 

Wydzielenie nastąpi w dniu wpisu Podziału 

do rejestru Spółki Przejmującej ("Dzień 

wydzielenia"). Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., w 

wyniku Podziału, Spółka Dzielona nie 

zostanie wykreślona z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego ("Podział"). Podział Atos Polska 

S.A. odpowiada jej istniejącej strukturze 

organizacyjnej, obejmującej następujące 

obszary działalności: TF, BDS oraz Digital. 

Obszar działalności TF obejmuje 

organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo 

wyodrębniony zespół składników 
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financially separate set of tangible and 

intangible assets of the Demerged Company 

designed to perform the functions of the TF 

operations, and the liabilities related to such 

operations ("Transferred Business 

Establishment"). Therefore, the Transferred 

Business Establishment may operate as an 

independent business within the meaning of 

article 551 of the Act of 23 April 1964 - the 

Civil Code (published in the Journal of Laws 

of 2022, item 1360, as amended) (“Civil 

Code”). As a result of the Demerger, the 

assets of Atos Polska S.A. Transferred 

Business Establishment will be transferred to 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

which will assume the rights and obligations 

within the scope of the business activities of 

the Transferred Business Establishment.  

materialnych i niematerialnych Spółki 

dzielonej przeznaczonych do realizacji 

działań z zakresu działalności TF, jak również 

związane z tą działalnością zobowiązania 

("Zakład Wydzielany"). W związku z tym 

Zakład Wydzielany może stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. 

zm.) ("k.c."). Wskutek Podziału majątek Atos 

Polska S.A. w zakresie Zakładu 

Wydzielanego zostanie przeniesiony na Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o., która 

przejmie prawa i obowiązki związane z 

działalnością Zakładu Wydzielanego.        

2. In connection with the demerger of Atos 

Polska S.A. and in accordance with Article 

550 of the Commercial Companies Code, due 

to the fact that Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. is the sole stockholder of Atos 

Polska S.A., no increase in the share capital of 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

is anticipated in connection with the 

acquisition by Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. of a portion of the assets of 

Atos Polska S.A. 

2. W związku z podziałem spółki Atos Polska 

S.A. oraz zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek 

handlowych, z uwagi na fakt, że Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. jest jedynym 

akcjonariuszem Atos Polska S.A. nie 

przewiduje się podwyższenia kapitału 

zakładowego Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. w związku z nabyciem przez 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

części majątku Atos Polska S.A. 

3. The Extraordinary General Stockholders' 

Meeting of Atos Polska S.A. hereby confirms 

that in accordance with Article 550 of the 

Commercial Companies Code, due to the fact 

that Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. is the sole stockholder of Atos Polska 

S.A., no increase in the share capital of Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. is 

anticipated in connection with the acquisition 

by Atos Global Delivery Center Polska sp. z 

o.o. of a portion of the assets of Atos Polska 

S.A., therefore the articles of association of  

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

will not be amended. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Atos Polska S.A. potwierdza, 

że zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek 

handlowych, z uwagi na fakt, że Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. jest jedynym 

akcjonariuszem Atos Polska S.A. nie 

przewiduje się podwyższenia kapitału 

zakładowego Atos Global Delivery Center 

Polska sp. z o.o. w związku z nabyciem przez 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

części majątku Atos Polska S.A., w związku z 

tym Akt Założycielski Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. nie zostanie 

zmieniony. 

4. The Extraordinary Shareholders Meeting of 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

hereby obliges and authorizes the management 

board of Atos Global Delivery Center Polska 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

zobowiązuje i upoważnia zarząd Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. do 
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sp. z o.o. to take all legal and other actions 

required on the part of Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o. and connected with the 

participation in the demerger of Atos Polska 

S.A., except for actions reserved to the 

competence of other persons or other 

governing bodies of Atos Global Delivery 

Center Polska sp. z o.o." 

dokonania wszystkich czynności prawnych i 

faktycznych wymaganych ze strony Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

związanych z uczestnictwem w podziale 

spółki Atos Polska S.A., z wyjątkiem 

czynności zastrzeżonych do kompetencji 

innych osób lub innych organów Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o." 
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Attachment 3 Załącznik 3 

Draft amendments to the articles of association 

of Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. 

Projekt zmian umowy spółki Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. 

  

In accordance with Article 550 of the Commercial 

Companies Code, due to the fact that the Acquiring 

Company is the sole stockholder of the Demerged 

Company, no increase in the share capital of the 

Acquiring Company is anticipated in connection 

with the acquisition by the Acquiring Company of 

a portion of the assets of the Demerged Company, 

therefore the articles of association of  the 

Acquiring Company will not be amended. 

Zgodnie z art. 550 Kodeksu spółek handlowych, z 

uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym 

akcjonariuszem Spółki Dzielonej nie przewiduje 

się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę 

Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, w 

związku z tym Akt Założycielski Spółki 

Przejmującej nie zostanie zmieniony. 

 

 

 

  



 

 

 

 

413385728-v1\EMEA_DMS 

33 

Attachment 4 Załącznik 4 

Valuation of the Demerged Company's assets Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej 

The management board of Atos Polska S.A. hereby 

presents information on the value of the assets held 

by Atos Polska S.A., enclosed as Attachment 4 to 

the Demerger Plan. 

Zarząd Atos Polska S.A. sp. z o.o. niniejszym 

przedstawia informację na temat wartości majątku 

Atos Polska S.A. stanowiącą Załącznik 4 do Planu 

Podziału. 

This valuation of the property of Atos Polska S.A. 

has been prepared in connection with the planned 

demerger of Atos Polska S.A. pursuant to Article 

529 § 1 Point 4) of the CCC. 

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia 

wartości majątku Atos Polska S.A. zostało 

sporządzone w związku z planowanym podziałem 

Atos Polska S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. 

Basis for the valuation of the assets of Atos 

Polska S.A. 

Podstawa określenia wartości majątku Atos 

Polska S.A. 

The assets of Atos Polska S.A. were valuated based 

on discounted cash flow method. 

Wartość rynkowa majątku Atos Polska S.A. 

ustalono metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych.   

Based on the aforementioned method, the value of 

the assets of Atos Polska S.A. as of 1 January 2023 

was determined to be EUR 3.200.000 (three 

million two hundred thousand euros) being 

equivalent of PLN 15,007,680 as converted into 

PLN by using the exchange rate of EUR/PLN of 

4.6899 (exchange rate of Polish National Bank as 

of 1 January 2023). 

Na podstawie zastosowania tej metody, wartość 

majątku spółki Atos Polska S.A. na dzień 1 

stycznia 2023 roku została ustalona na 3.200.000 

EUR (trzy miliony dwieście tysięcy euro)  co 

stanowi równowartość kwoty PLN 15.007.680, 

przeliczonej na PLN przy zastosowaniu kursu 

wymiany EUR/PLN w wysokości 4,6899 (kurs 

Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 

2023 r.). 
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