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NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA został uzgodniony 28 kwietnia 2016 r. pomiędzy:

(1) ORLEN UPSTREAM SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zawiązaną i 

istniejącą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838, 

Warszawa, wpisaną 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 0000256011, numer NIP 5222808691 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 41.417.500,00 PLN (Spółka Przejmująca) oraz

(2) ORLEN UPSTREAM INTERNATIONAL B.V. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zawiązana zgodnie z prawem Holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie przy ul. 

Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, zarejestrowaną w rejestrze handlowym 

holenderskiej Izby Handlowej (Chamber of Commerce) pod numerem number 58758461

(Spółka Przejmowana).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą łącznie nazywane Łączącymi się Spółkami.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(a) Łączące się Spółki zamierzają dokonać połączenia, w wyniku którego Spółka 

Przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej pod tytułem 

uniwersalnym, a Spółka Przejmowana przestanie istnieć; 

(b) niniejszy Plan Połączenia został przygotowany zgodnie z art. 516
3 

KSH oraz zgodnie z 

tytułem 2.7 KCH;

(c) Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki 

Przejmowanej, stąd zastosowanie do planowanego połączenia będą miały postanowienia 

art. 516
15 

KSH oraz art. 2:333 par. 1 KCH;

(d) żadna z Łączących się Spółek nie została rozwiązana, w stosunku do żadnej z 

Łączących się Spółek nie została ogłoszona upadłość ani z żadną z Łączących się 

Spółek nie został zawarty układ z wierzycielami;

(e) udziały Łączących się Spółek nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania,  a także nie 

są obciążone w żaden inny sposób;

(f) Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników i żadna z Łączących się Spółek nie 

posiada utworzonych rad pracowników ani procedur uczestnictwa pracowników w 

organach Łączących się Spółek;
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(g) Spółka Przejmująca posiada Radę Nadzorczą, natomiast Spółka Przejmowana nie 

posiada Rady Nadzorczej.

NINIEJSZYM REKOMENDUJEMY połączenie Spółki Przejmującej ze Spółka Przejmowaną na 

podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 516
1 

KSH oraz na podstawie tytułu 2.7 KCH, poprzez 

nabycie przez Spółkę Przejmującą wszystkich praw i zobowiązań Spółki Przejmowanej pod tytułem 

uniwersalnym oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej, na warunkach opisanych w niniejszym Planie 

Połączenia.

1 DEFINICJE

Ustawa o Rachunkowości oznacza polską Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330).

Ustawa o Uczestnictwie Pracowników oznacza polską Ustawę z dnia 25 kwietnia 2008 r. o 

uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się 

spółek (Dz. U. z 2008 r., nr 86, poz. 525).

KSH oznacza polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1030).

Dyrektywa oznacza Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu i Rady z dnia 26 października 2005 r 

w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

KCH oznacza holenderski kodeks cywilny ze zmianami do chwili obecnej. 

Zarząd oznacza Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd albo Dyrektorów Zarządzających 

Spółki Przejmowanej.

Zarządy oznaczają łącznie Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd lub Dyrektorów 

Zarządzających Spółki Przejmowanej.

Połączenie oznacza transgraniczne połączenie Spółki Przejmującej ze Spółka Przejmowaną.

Dzień Połączenia oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument.

PLN oznacza obecną ustawową walutę Polski.
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2 TYP, FIRMA, SIEDZIBA ORAZ OZNACZENIE REJESTRU I NUMER WPISU 

KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (art. 5163 pkt. 1 KSH oraz art. 2:333 d

sub a KCH) 

Połączone zostaną następujące spółki:

2.1 ORLEN UPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zawiązana i 

istniejąca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838, 

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 0000256011, numer NIP 5222808691, REGON 

140525990 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.417.500,00 złotych.

2.2 ORLEN UPSTREAM INTERNATIONAL B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zawiązana zgodnie z prawem Holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie przy ul. 

Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, zarejestrowaną w rejestrze handlowym 

holenderskiej Izby Handlowej (Chamber of Commerce) pod numerem 58758461.

3 SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA (art. 5163 pkt. 1 KSH 

oraz art. 2:309 w zw. z 2:333 KCH)

3.1 Podstawa prawna i sposób Połączenia

Łączące się Spółki należą do dwóch różnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, stąd 

procedura transgranicznego połączenia Łączących się Spółek jest regulowana przepisami 

Dyrektywy jak również odpowiednimi przepisami polskiego i holenderskiego porządku 

prawnego, przyjętymi w celu implementowania Dyrektywy.

Połączenie odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 516
1

KSH oraz art. 2:309 

w zw. z art. 2:333 KCH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na 

Spółkę Przejmującą. Nie będzie jednak miało miejsca podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmowanej, stąd zastosowanie do Połączenia znajdą „formalności 

uproszczone” uregulowane w Dyrektywie oraz odpowiednich przepisach polskiego i 

holenderskiego prawa. 

Zastosowanie „formalności uproszczonych” do Połączenia oznacza, mi.in., iż zgodnie z art. 15 

Dyrektywy, jak również art. 516
15

KSH oraz art. 2:333 par. 1 KCH brak jest obowiązku 

zamieszczenia następujących informacji w Planie Połączenia:
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(a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz 

wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;

(b) informacji o innych prawach przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub 

uprawnionym z innych papierów wartościowych w Spółce Przejmowanej, lub innych 

zaproponowanych środkach z nimi związanych;

(c) informacji o innych warunkach dotyczących przyznania udziałów lub innych papierów 

wartościowych w Spółce Przejmującej;

(d) określenia dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki 

Przejmującej, a także informacji o innych warunkach dotyczących nabycia lub 

wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione.

Z tych samych względów opinia biegłego przewidziana w art. 8 Dyrektywy jak również w art. 

516
6

KSH oraz art. 328 KCH nie jest wymagana. 

3.2 Uchwały odpowiednich organów Łączących się Spółek

Na podstawie art. 9 Dyrektywy, jak również art. 506 w zw. z art. 516
1

oraz art. 516
15

§ 1 i 2 KSH 

oraz art. 2:317 par. 1 KCH, połączenie wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników 

Spółki Przejmującej, zawierającej zgodę na wykonanie Planu Połączenia. Uchwała 

zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę 

umowy spółki Spółki Przejmującej nie zostanie podjęta, ponieważ umowa spółki Spółki 

Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem.

Zgodnie z art. 516
15

§ 1 i 2 KSH oraz art. 2:331 par. 4 KCH, ponieważ Spółka Przejmująca jest 

jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie jest wymagane podjęcie uchwały zgromadzenia 

wspólników Spółki Przejmowanej wyrażającej zgodę na Połączenie. Uchwałę o Połączeniu 

podejmie Zarząd Spółki Przejmowanej. 

Zgodnie z art. 2:312 par. 4 KCH, wymagane jest również zatwierdzenie Planu Połączenia przez 

Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem

Zgodnie z art. 515 w zw. z art. 516
1

KSH oraz art. 2:309 KCH, ponieważ Spółka Przejmująca 

posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nie 

wymaga podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W Spółce Przejmującej nie 

będzie miała miejsce nowa emisja ani umorzenie udziałów.
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Zgodnie z art. 2:325 par. 4 KCH w wyniku Połączenia udziały w Spółce Przejmowanej przestają 

istnieć.

3.4 Skutki Połączenia

Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest aktualnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, 

Połączenie będzie miało dwa istotne skutki, które nastąpią w Dniu Połączenia:

(a) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. (a) oraz art. 14 ust. 1 lit. (c) Dyrektywy, jak również art. 311 

par. 1 KCH, w Dniu Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez 

przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i przestanie istnieć; oraz

(b) zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. (a) Dyrektywy, jak również art. 494 § 1 w zw. z art. 516
1

KSH 

oraz art. 309 KCH, w Dniu Połączenia wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 

przechodzą na Spółkę Przejmującą (sukcesja uniwersalna). 

4 STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI 

PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

ORAZ WYSOKOŚĆ DOPŁAT PIENIĘŻNYCH (art. 5163 pkt 3 KSH oraz art. 

2:312 par 2 sub c KCH)

Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż udziały. 

Stąd, ponieważ nie nastąpi wymiana papierów wartościowych, nie stosuje się wymogu o którym 

mowa w art. 516
3 
pkt. 3 KSH oraz w art. 2:312 par 2 sub c KCH.

5 DZIEŃ, OD KTÓREGO INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UPRAWNIAJĄ DO 

UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ INNE 

WARUNKI DOTYCZĄCE NABYCIA LUB WYKONANIA TEGO PRAWA, 

JEŻELI WARUNKI TAKIE ZOSTAŁY USTANOWIONE (art. 5163 pkt 7 KSH 

oraz art. 2:326 sub b KCH)

Spółka Przejmująca nie emitowała innych niż udziały papierów wartościowych. Wobec 

powyższego, nie stosuje się wymogu przedstawiania informacji o dacie ani o warunkach, o 

których mowa w art. 516
3

ust. 7 KSH oraz w art. 2:326 sub d KCH.
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6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZYZNANE BIEGŁYM BADAJĄCYM PLAN 

POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 

KIEROWNICZYCH, NADZORCZYCH LUB KONTROLNYCH ŁĄCZĄCYCH 

SIĘ SPÓŁEK (art. 5163 pkt. 8 KSH oraz art. 2:312 par 2 sub d KCH)

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści biegłym 

(ponieważ w związku z zastosowaniem „formalności uproszczonych” żaden biegły nie zostanie 

wyznaczony) ani członkom organów administracyjnych, kierowniczych, nadzorczych lub 

kontrolnych Łączących się Spółek.

7 SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ PO POŁĄCZENIU (art. 2:312 

par 2 sub e KCH)

W związku z Połączeniem nie jest planowana zmiana w składzie Zarządu ani w składzie Rady 

Nadzorczej Spółki Przejmującej.

8 INTENCJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI LUB ZAKOŃCZENIA 

DZIAŁALNOŚCI (art. 2:312 par 2 sub h KCH)

Działalność Spółki Przejmowanej po Połączeniu będzie bez zmian kontynuowana przez Spółkę 

Przejmującą.

9 SKUTKI POŁĄCZENIA DLA WARTOŚCI FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

ORAZ KAPITAŁU REZERWOWEGO/ZAPASOWEGO PODLEGAJĄCEGO 

DYSTRYBUCJI (ART. 2:312 par 4 KCH)

Połączenie nie będzie miało wpływu na wartość firmy Spółki Przejmującej ani kapitał rezerwowy 

/ zapasowy Spółki Przejmującej podlegający dystrybucji

10 WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I WSPÓLNIKÓW 

MNIEJSZOŚCIOWYCH (art. 5163 pkt. 9 KSH oraz art. 2:309 KCH)

W dniu połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki 

Przejmującej w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 w zw. z art. 516
1

KSH oraz art. 2:309 

KCH, jak również art. 14 ust. 1 lit. a) Dyrektywy). Wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się 

wierzycielami Spółki Przejmującej bez modyfikacji przedmiotu ich wierzytelności.
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10.1 Prawa wierzycieli na podstawie prawa polskiego

Zastosowanie do wierzycieli Łączących się Spółek mają art. 495 oraz 496 KSH. 

Spółka Przejmująca będzie zarządzała majątkiem każdej z Łączących się Spółek oddzielnie aż 

do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed 

Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o 

Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. 

W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek przez Spółkę Przejmującą, wierzycielom 

Spółki Przejmowanej będzie przysługiwało pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki 

Przejmowanej przed wierzycielami Spółki Przejmującej, natomiast wierzycielom Spółki 

Przejmującej będzie przysługiwało pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki Przejmującej 

przed wierzycielami Spółki Przejmowanej.

Wierzyciele Łączących się Spółek, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 6 (sześciu) 

miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest 

zagrożone przez Połączenie, będą mogli żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki 

Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie 

nie zostanie ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

10.2 Prawa wierzycieli na podstawie prawa holenderskiego

Jeżeli wierzyciel jednej z Łączących się Spółek zażąda zabezpieczenia swojej wierzytelności 

albo udzielenia poręczenia zabezpieczającego wykonanie jego roszczenia, jedna z Łączących 

się Spółek powinna udzielić takiego zabezpieczenia lub gwarancji, w innym wypadku sprzeciw, 

o którym mowa poniżej stanie się skuteczny. Powyższe jednak nie ma zastosowania, jeżeli 

wierzycielowi zostało już udzielone odpowiednie zabezpieczenia lub jeżeli sytuacja finansowa 

Spółki Przejmującej po Połączeniu będzie zapewniała w nie mniejszym stopniu wykonanie 

zobowiązania przez Spółkę w stosunku do stanu sprzed Połączenia. 

W ciągu miesiąca od ogłoszenia, że Plan Połączenia został udostępniony przez Łączące się 

Spółki, każdy z wierzycieli Łączących się Spółek może w drodze złożenia wniosku do sądu 

rejonowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, zgłosić sprzeciw do Połączenia, jednocześnie 

wnosząc o udzielenie mu odpowiedniego zabezpieczenia. Sąd właściwy nie uwzględni żądania, 

jeżeli wierzycielowi zostało już udzielone odpowiednie zabezpieczenie lub jeżeli składając 

wniosek do sądu wierzyciel nie uprawdopodobni, że sytuacja finansowa Spółki Przejmującej po 

połączeniu będzie zapewniała w mniejszym stopniu wykonanie zobowiązania przez Spółkę 

Przejmującą w stosunku do stanu sprzed Połączenia.
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Sąd właściwy, zanim zadecyduje w przedmiocie sprzeciwu, może wezwać Łączące się Spółki 

do udzielenia w wyznaczonym terminie stosownego zabezpieczenia.

Jeżeli sprzeciw jest podniesiony w odpowiednim czasie, Połączenie może nastąpić jedynie w 

przypadku wycofania sprzeciwu lub jeżeli sprzeciw zostanie prawomocnie odrzucony.

Jeżeli Połączenie doszło do skutku, w razie wniesienia odpowiedniego środka prawnego sąd 

może nakazać udzielenie zabezpieczenia oraz stosować karę grzywny w celu przymuszenia 

wykonania nakazu udzielenia tego zabezpieczenia.

10.3 Prawa wspólników mniejszościowych 

Ponieważ w żadnej z Łączących się Spółek nie ma wspólników mniejszościowych, nie 

ustanawia się żadnych specjalnych warunków w tym względzie.

10.4 Adresy:

Wierzyciele Łączących się Spółek mogą nieodpłatnie otrzymać kompletne informacje dotyczące 

sposobu wykonania ich praw pod następującymi adresami:

(a) ORLEN Upstream sp. z o.o. 

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, Polska.

(b) ORLEN Upstream International B.V.

Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam, Holandia

11 PROCEDURY, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY 

UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W 

ORGANACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 5163 pkt. 10 KSH oraz art. 2:333 

k KCH)

Żadna z Łączących się Spółek nie ma obowiązku ustanowienia oraz nie ustanowiła żadnych 

zasad dotyczących uczestnictwa pracowników w organach spółek w rozumieniu Dyrektywy ani 

w rozumieniu Ustawy o Uczestnictwie Pracowników. Co więcej, Spółka Przejmowana nie 

zatrudnia żadnych pracowników, stąd brak jest obowiązku ustanowienia ww. zasad w związku z 

Połączeniem. 

Odpowiednio art. 516
3

pkt 10 KSH oraz art. 2:333 k KCH nie mają zastosowania do Połączenia, 

ponieważ brak jest obowiązku ustanowienia przez Łączące się Spółki procedur dla 
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pracowników, z zastosowaniem których określone byłyby zasady uczestnictwa pracowników w 

organach Spółki Przejmującej.

12 PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W 

SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 5163 pkt. 11 KSH oraz art. 2:333 d sub b KCH)

Ponieważ Spółka Przejmowana nie zatrudnia żadnych pracowników, Połączenie nie będzie 

miało żadnego wpływu na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej.

13 DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK SĄ 

UWAŻANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI 

DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 5163 pkt. 

12 KSH oraz art. 2:312 par 2 sub f KCH)

Zgodnie z art. 44a pkt 3 Ustawy o Rachunkowości, czynności wykonane przez Łączące się 

Spółki będą uważane dla celów rachunkowości za czynności dokonywane przez Spółkę 

Przejmującą od Dnia Połączenia.

14 INFORMACJA NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW SPÓŁKI 

PRZEJMOWANEJ PRZENOSZONYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ NA 19 

KWIETNIA 2016 tj. NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU 

POPRZEDZAJĄCYM OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA (art. 5163 pkt. 13 

KSH oraz art. 2:333 sub d KCH)

Ponieważ Połączenie stanowi wewnątrzgrupową restrukturyzację, dla celów określenia wartości 

aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, 

zdecydowano, że wycena będzie się opierała na wartości księgowej przenoszonych aktywów i 

pasywów. 

Wycena odpowiednich aktywów i pasywów Przejmowanej Spółki, które zostaną przeniesione na

Spółkę Przejmującą została dokonana 19 kwietnia 2016 r. na podstawie ich wartości księgowej 

zgodnie z poniższym bilansem.
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ORLEN Upstream International B.V. 

Bilans na dzień 19 kwietnia 2016 r.
(w EUR, po dokonaniu podziału wyników)

19.04
2016

AKTYWA

Aktywa trwałe

Finansowe aktywa trwałe

Udziały i akcje spółek należących do grupy 368,640,891

Aktywa płynne

Środki pieniężne w banku 119,130

AKTYWA RAZEM 368,760,021

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał wyemitowany i opłacony 202,344

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nom. 522,218,457

Pozostałe kapitały rezerwowe (153,681,353)

368,739,448

Zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokr. 20,573

PASYWA RAZEM 368,760,021

14.1 Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, które będą przeniesione na Spółkę 

Przejmującą:

(a) Wartość aktywów Spółki Przejmowanej na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi EUR 

368,760,021

(b) Wartość zobowiązań Spółki Przejmowanej na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi EUR 

20,573

(c) Wartość Spółki Przejmowanej (rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto) na 

dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi EUR 368,739,448.

15 DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK 

UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, WYKORZYSTANYCH DO 

USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA, Z UWZGLĘDNIENIU PRZEPISÓW 

USTAWY O RACHUNKOWOŚCI (art. 5163 pkt. 14 KSH oraz art. 2:312 par 2 

sub f KCH)

Księgi rachunkowe Spółki Przejmującej nie zostaną zamknięte w związku z Połączeniem. 



14WAR-#1479060-v7

Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.

16 UMOWA SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ponieważ Połączenie odbędzie się bez podniesienia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 

oraz brak jest jakichkolwiek innych okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy 

spółki Spółki Przejmującej, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany do umowy spółki Spółki 

Przejmujące w związku z Połączeniem. 

Umowa spółki Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

17 WERSJE JĘZYKOWE ORAZ EGZEMPLARZE

Plan połączenia został przygotowany w dwóch wersjach językowych, polskiej oraz angielskiej. 

Plan Połączenia został przyjęty w 8 (ośmiu) kopiach każdej wersji językowej, po 4 (cztery) kopie 

każdej wersji językowej dla Spółki Przejmującej oraz po 4 (cztery) kopie każdej wersji językowej 

dla Spółki Przejmowanej.

18 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 5 Dyrektywy, jak również art. 498 w zw. z art. 516
1

KSH oraz art. 2:312 par 3

KCH, Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Połączenia, 

którego zawartość jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z art. 5 Dyrektywy jak również art. 

516
3

KSH, co jest potwierdzone poniższymi podpisami.

[STRONY PODPISOWE PONIŻEJ]



NA DOWÓD CZEGO, dnia 28 kwietnia 2016 niniejszym uzgadniamy i akceptujemy niniejszy Plan

Połączenia.

W imieniu ORLEN Upstream sp. z o.o.

~`~~
y

Wiesław Prugar
Prezes Zarządu

W imieniu ORLEN Upstream International
B.V.

Wiesław Prugar
Dyrektor Zarządzający A

___ c%~~----

Wiesław Strąk
Wiceprezes Zarządu

Orangefield (Netherlands) B V.
Dyrektor Zarządzający 8,..

I.S. Tay ~"

Pełnomocnik ( eral Proxyholder)

M.F. Orie

Pełnomocnik (General Proxyholder)
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Zgodnie z art. 2:312 par. 4 KCH, Rada Nadzorcza spółki ORLEN Upstream sp. z o.o.
niniejszym potwierdza uzgodnienie Planu Połączenia. n

c'

Andrzej K z o ski

Przewodnicząc Rady Nadzorczej
ORLEN Upstream sp. z o.o.

t ~ ----------~

Bogdan zudzewicz
Członek Rady Nadzorczej ORLEN
Upstream sp. z o.o.

I~

Piotr Kearney-r
Członek Rady Nadzorczej ORLEN
Upstream sp. z o.o.

Robert Jasiń ki

Wiceprzewod iczący Rady Nadzorczej
ORLEN Upstr am sp. z o.o.

,Dace o alewski
Człon k Rady Nad rczej ORLEN Upstream
sp. z .o.

WAR-#1479060-v7 16



17WAR-#1479060-v7

ZAŁĄCZNIK°1
UMOWA SPÓŁKI ORLEN UPSTREAM SP. Z O.O.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ORLEN UPSTREAM SP. Z O.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 12/2014 Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

 

 



Akt założycielski ORLEN Upstream Sp. z o.o. - tekst jednolity, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

Uchwałą nr 12/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

Stawająca oświadcza w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.,  
że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". 

 

§ 2  

1. Spółka działać będzie pod firmą ORLEN Upstream Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  

2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: ORLEN Upstream Sp. z o.o.  

 

§ 3  

Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

 

§ 4  

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

 

§ 5 

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne,  
a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach 
gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych, w kraju i za granicą. 

 

§ 6 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 6a 

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 7 
poniżej, ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej ORLEN. 

2. Spółka dąży do realizacji celu, wskazanego w ust. 1, kierując się przy prowadzonej 
działalności interesem Grupy Kapitałowej ORLEN w okresie swej przynależności do Grupy 
Kapitałowej ORLEN. 

3. Przez Grupę Kapitałową ORLEN należy rozumieć Polski Koncern Naftowy ORLEN spółkę 
akcyjną z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN S.A.”) oraz spółki, w stosunku  
do których PKN ORLEN S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą  
w rozumieniu przepisów o spółkach handlowych. 

 



Akt założycielski ORLEN Upstream Sp. z o.o. - tekst jednolity, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

Uchwałą nr 12/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 7 

1. Przedmiot działalności: 

1) górnictwo ropy naftowej, PKD – 06.10.Z, 

2) górnictwo gazu ziemnego, PKD – 06.2, 

3) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, PKD – 09.1, 

4) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD – 08.9, 

5) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, PKD – 19.2, 

6) naprawa i konserwacja maszyn, PKD – 33.12, 

7) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, PKD – 35.1, 

8) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, PKD – 35.22, 

9) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, PKD – 35.23, 

10) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD – 43.13. 

2. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub 
zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej 
koncesji lub zezwolenia. 

3. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach 
wymienionych w ust. 1. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41 417 500 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta 
siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 82 835 (osiemdziesiąt dwa tysiące 
osiemset trzydzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) 
każdy. 

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. 

3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi  
oraz wkładami niepieniężnymi (aportami). 

4. Kapitał zakładowy Spółki nie później niż do 31 grudnia 2016 roku, może zostać 
podwyższony do wysokości 500 000 000 (pięciuset milionów) złotych na mocy uchwały 
Zgromadzenia Wspólników, powziętej większością 2/3 głosów. Podwyższenie kapitału 
zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 
udziałów lub utworzenie nowych udziałów. 

5. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze utworzenia 
nowych udziałów, do kwoty określonej w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie 
wymaga formy aktu notarialnego. 

 



Akt założycielski ORLEN Upstream Sp. z o.o. - tekst jednolity, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

Uchwałą nr 12/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
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§ 9 

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte są w następujący sposób: 82 835 udziałów 
(osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) po 500 (pięćset) złotych każdy 
obejmuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i pokrywa je wkładem pieniężnym na łączną 
kwotę 41 417 500 (czterdziestu jeden milionów czterystu siedemnastu tysięcy pięciuset) 
złotych, obejmując w zamian 82 835 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) 
udziałów. 

 

DOPŁATY 

§ 10 

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat dla dofinansowania Spółki. 

2. Dopłata każdego ze wspólników nie może przewyższać jednorazowo 50 krotności 
wartości posiadanych przez niego udziałów. 

3. Terminy oraz wysokość dopłat, jak również terminy zwrotu dopłat oznaczane są uchwałą 
Wspólników. Stosowanie art. 178 § 2 oraz art. 179 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych 
wyłącza się. 

ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI 

§ 11 

1. Zbycie udziałów w trybie innym niż opisany w postanowieniach ust. 5 – 7 wymaga zgody 
Spółki udzielanej w formie uchwały Rady Nadzorczej. 

2. Wspólnik zamierzający zbyć udziały („Zbywca”) informuje w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym Zarząd Spółki o wszystkich istotnych elementach umowy,  
a w szczególności o cenie. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje  
na piśmie pozostałym wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni od jej 
uzyskania. 

3. Jeżeli zbycie udziałów ma nastąpić inaczej niż w drodze sprzedaży, Zbywca obowiązany 
jest ponadto zaproponować w informacji warunki zawarcia umowy sprzedaży. Warunki te 
nie mogą być uciążliwe dla kupującego, a w szczególności odbiegać na niekorzyść 
potencjalnego kupującego od warunków rynkowych. W przypadku, gdy warunki sprzedaży 
są uciążliwe dla kupującego, Zarząd poinformuje o tym Zbywcę i pouczy go, że okoliczność 
ta uniemożliwi podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie i w konsekwencji sprzedaż. 

4. Informację, o której mowa w ust. 2 i 3, uważa się za ofertę zbycia udziałów kierowaną 
przez Zbywcę do pozostałych wspólników i innych osób wskazanych przez Spółkę.  

5. W terminie 14 dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji każdy  
ze wspólników może przyjąć ofertę zbycia udziałów na warunkach sprzedaży 
przedstawionych Zarządowi Spółki przez Zbywcę, składając odpowiednie świadczenie 
Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (w tym 
dotyczącymi liczby zbywanych udziałów) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone 
po upływie terminu, są bezskuteczne. 

6. Jeśli oferta została przyjęta przez jednego wspólnika, Zarząd dokonuje przydziału 
udziałów na rzecz tego wspólnika. Jeśli natomiast oferta została przyjęta przez więcej 
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niż jednego wspólnika, Zarząd dokonuje przydziału udziałów na rzecz zainteresowanych 
wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki. Jeśli z uwagi na 
liczbę zbywanych udziałów, niepodzielność jednego udziału oraz liczbę przyjmujących 
ofertę wspólników i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest 
możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę udziałów 
poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 dni od upływu terminu, o którym 
mowa w postanowieniu ust. 5, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom 
oświadczenie o przydziale udziałów. 

7. Każdy ze wspólników, którzy mogą nabyć udziały w trybie postanowień ust. 5 - 7, 
obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy zapłatę za udziały w terminie 7 dni  
od otrzymania informacji o przydziale udziałów. Własność udziałów przechodzi  
na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. 

8. Zgodę na zbycie udziałów, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 5 – 7,  
w tym jeśli żaden ze wspólników nie przyjął oferty Zbywcy, wyraża Rada Nadzorcza  
w drodze uchwały. Odmawiając zgody, Rada Nadzorcza obowiązana jest wskazać 
innego nabywcę lub nabywców udziałów, spośród lub spoza grona pozostałych 
wspólników. Treść uchwały Rady Nadzorczej o odmowie udzielenia zgody na zbycie 
udziałów i wskazaniu innego nabywcy lub nabywców Zarząd Spółki przekazuje Zbywcy. 

9. Wskazani przez Radę Nadzorczą nabywcy przyjmują ofertę Zbywcy w drodze 
oświadczeń woli kierowanych do Zbywcy i przez zapłatę ceny. Własność udziałów 
przechodzi na nabywcę z chwilą łącznego spełnienia się dwóch okoliczności, którymi są 
złożenie przez nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty oraz zapłata ceny. 

10. Zbywca może zbyć udziały objęte informacją, o której mowa w ust. 2, bez żadnych 
ograniczeń, jeżeli o uchwale Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na zbycie udziałów 
nie zostanie poinformowany w terminie 45 dni od przedstawienia Zarządowi swej 
informacji albo jeśli w tym terminie wskazane przez Radę Nadzorczą osoby nie nabędą 
tych udziałów. 

 

§ 12 

Zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w trybie uchwały Rady Nadzorczej. 
Zastaw może być ustanowiony bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 45 
dni od wystąpienia przez zastawcę do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody.  

 

UMORZENIE UDZIAŁÓW 

§ 13 

1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego. Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia udziałów określi w formie 
uchwały Zgromadzenie Wspólników. 

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału  
przez Spółkę. 

3. Umorzenie udziału bez zgody Wspólnika może nastąpić, z zachowaniem wymagań 
wynikających z odrębnych przepisów, w następujących przypadkach:  
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1) majątek Wspólnika jest objęty postępowaniem upadłościowym lub naprawczym,  

2) udział Wspólnika jest zajęty przez jego wierzyciela lub osoby trzecie,  

3) do udziału Wspólnika została skierowana przez wierzyciela Wspólnika egzekucja  
i egzekucja ta nie została zniesiona w ciągu czterech tygodni od dnia jej wszczęcia,  

4) niewniesienia przez Wspólnika dopłat w terminie i na warunkach określonych  
w uchwale Zgromadzenia Wspólników.  

4. Wypłata ekwiwalentu za umorzony udział dokonywana jest co najmniej według wartości 
bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.  

5. Uchwała o umorzeniu udziału w przypadkach określonych w ust. 3 musi zostać podjęta  
w ciągu trzech miesięcy od powzięcia wiadomości przez Zarząd o danym zdarzeniu 
uzasadniającym przymusowe umorzenie udziału.  

6. Skuteczność uchwały o umorzeniu nie jest uzależniona od doręczenia protokołu 
Zgromadzenia Wspólników zawierającego uchwałę o umorzeniu wspólnikowi, którego 
dotyczy umorzenie. 

 

ORGANY SPÓŁKI 

§ 14 

Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Wspólników, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

§ 15 

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników odbytym w siedzibie 
Spółki lub w Płocku. 

2. Uchwały Wspólników mogą być również podejmowane poza Zgromadzeniem 
Wspólników z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

 

§ 16 

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy  
po upływie każdego roku obrotowego. 

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady 
Nadzorczej, a także na żądanie wspólnika przedstawiającego, co najmniej jedną dziesiątą 
części kapitału zakładowego. 
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4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w czasie ustalonym w ust. 2,  
albo nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni  
od zgłoszenia uprawnionego żądania, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników 
przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Wspólnikom na warunkach określonych 
w Kodeksie spółek handlowych. 

 

§ 17 

1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 

3) udzielenie członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków, 

2. W sprawach powyższych pisemne głosowanie jest wyłączone.  

 

 

§ 18 

1. Oprócz spraw zastrzeżonych dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w innych 
postanowieniach Aktu Założycielskiego, podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników 
wymagają również: 

1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich prawa użytkowania, 

3) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, 

4) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady 
Nadzorczej oraz określenie jego wysokości i zasad wynagradzania, 

5) nabywanie własnych udziałów w celu ich umorzenia i umorzenie udziałów, 

6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, 

7) rozwiązanie spółki, 

8) powołanie i odwołanie likwidatorów, 

9) tworzenie i likwidowanie oddziałów spółki, 

10) wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, 
z pominięciem prawa pierwszeństwa przysługującego dotychczasowym 
wspólnikom. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 
nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.  



Akt założycielski ORLEN Upstream Sp. z o.o. - tekst jednolity, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

Uchwałą nr 12/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
 

 

  
 8/13

 

§ 19 

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek 
nadanych pocztą kurierską wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem 
Zgromadzenia. Zaproszenie może być również wysłane Wspólnikowi pocztą 
elektroniczną, o ile uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres,  
na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

2. W zaproszeniu na Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce 
Zgromadzenia Wspólników oraz wyszczególnić porządek obrad. 

3. Jeżeli na Zgromadzeniu zamierza się dokonać zmiany umowy Spółki, w zaproszeniu 
należy wskazać treść zamierzonych zmian. 

 
§ 20 

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone 
do protokołu. 

3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna. 

4. Na danym Zgromadzeniu Wspólników każdego Wspólnika może reprezentować tylko 
jeden pełnomocnik. 

5. Jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. 

6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami  
o odwołanie władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić  
na żądanie choćby jednego z obecnych na Zgromadzeniu Wspólników wspólnika  
lub jego pełnomocnika.  

 

§ 21 

1. Dla ważności uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagane jest, aby zapadały 
bezwzględną większością głosów przy reprezentacji, co najmniej połowy kapitału 
zakładowego. 

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: zmiany umowy Spółki, rozwiązania 
spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, podwyższenia lub 
obniżenia kapitału zakładowego, zapadają większością dwóch trzecich głosów 
oddanych. 

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności 
zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych. 

4. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, zwiększające świadczenia wspólników  
lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.  
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§ 22 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów  
i podpisane przez obecnych a przynajmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia 
Wspólników i osobę sporządzającą protokół. 

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego 
zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych  
za każdą uchwałą i przeciw uchwale. 

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia 
Wspólników. 

4. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników.  

 

§ 23 

1. Spółka może tworzyć na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników następujące 
kapitały i fundusze: 

1) kapitał zapasowy, 

2) kapitał rezerwowy, 

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

4) fundusz rozwoju. 

2. Ponadto Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze. 

3. Kapitał rezerwowy, w części w jakiej został utworzony z zysku, może być wykorzystany 
m.in. na pokrycie straty, wypłatę dywidendy, umorzenie udziałów z czystego zysku lub 
wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 195 
Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do dysponowania kapitałem rezerwowym 
w części utworzonej z zysku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 

 

RADA NADZORCZA 

§ 24 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 11 osób, w tym Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

2. PKN ORLEN S.A. powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, 
poprzez złożenie stosownego zawiadomienia do Spółki. W przypadku, gdy mandat członka 
Rady Nadzorczej wygasa, PKN ORLEN S.A. jest zobowiązany do bezzwłocznego powołania 
w jego miejsce nowego członka. 

3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. 
Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy 
pisemnej, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu. 

 
§ 25 
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Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia 
Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok 
obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek 
handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji. 

 

§ 26 

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. 

3. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, stałe i powoływane ad hoc, jako organy 
opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, 
doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz Komitetów określa Regulamin Rady 
Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może korzystać z porad doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza może 
wystąpić z wnioskiem do Zarządu Spółki o zawarcie umowy z tymi osobami. 

§ 27 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, 

2) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji, 
zawieszenia lub niemożności sprawowania przez nich czynności, 

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

5) wybór i zmiana biegłego rewidenta, 

6) ocena rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu 
Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

7) opiniowanie wszelkich spraw kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez 
Zgromadzenie Wspólników, 

8) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach 
nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów spoza Grupy Kapitałowej ORLEN 
oraz na pobieranie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów, 

9) zatwierdzanie polityki darowizn, 

10) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziałów w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, 

11) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie, obejmowanie udziałów lub akcji oraz 
obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych 
podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także 
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wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego, oraz przystępowanie do 
spółek, 

12) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki 
jednorazowego zobowiązania na kwotę przekraczającą 25% kapitału zakładowego, 

13) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu,  

14) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w planie 
rocznym i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z 
tym wydatki bądź obciążenia przekraczające równowartość 25% kapitału zakładowego, 

15) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy, 

16) zatwierdzanie projektów poszukiwawczo-wydobywczych,  

17) wyrażanie zgody na: 

a) utworzenie oddziału za granicą, 

b) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu według instrukcji co do sposobu głosowania 
rekomendowanych przez Zarząd, na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych 
Zgromadzeniach wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość 
posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia 
lub objęcia, stanowi więcej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki,  
w sprawach: 

- podziału zysku lub pokrycia straty, 

- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 

- połączenia z inną spółką, rozwiązania, podziału lub przekształcenia spółki, 

- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

- zmiany Umowy Spółki lub Statutu.  

18) nie wymagają wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody czynności wymienione w pkt  
12-14 i 17 powyżej stanowiące integralną część, bądź wynikające z realizacji zadania 
inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt 16 powyżej, albo 
w trybie § 28 pkt 1.  

 
§ 28 

Ponadto w kompetencjach Rady Nadzorczej pozostaje: 

1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki obejmujących plan 
finansowy i plan inwestycyjny, strategii Spółki oraz określanie zakresu, szczegółowości  
i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii 
rozwoju Spółki, 

2) zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi Spółki wraz z procedurami 
postępowania w tym zakresie, 

3) zatwierdzanie polityki sponsoringowej i medialnej wraz z procedurami postępowania  
w tym zakresie, 
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4) opiniowanie planowanego do zawarcia układu zbiorowego pracy a także każdorazowej jego 
zmiany i wypowiedzenia oraz opiniowanie planowanych do zawarcia innych porozumień  
ze związkami zawodowymi, ich zmian oraz wypowiedzeń, 

5) zatwierdzanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości wraz z procedurami 
postępowania w tym zakresie. 

 

§ 29 

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia  
i przewodniczy na nich. Funkcje i kompetencje Przewodniczącego może wykonywać 
jeden z pozostałych Członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego upoważnienia 
Przewodniczącego. 

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
wszystkich Członków Rady oraz obecność większości jej składu.  

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych  
na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej ilości ważnie oddanych głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne 
obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście z wyjątkiem sytuacji określonej  
w ust. 5 poniżej. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 
Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych  
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki 
sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni  
o treści projektu uchwały. 

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy 
powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu Spółki. 

8. Sposób działania członków Rady Nadzorczej określa Regulamin zatwierdzony  
przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

ZARZĄD 

§ 30 

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do osób 5, w tym Prezesa i Wiceprezesa (-ów). 

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. 
Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, 
mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji.  
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3. Każdego z członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa (-ów), powołuje, 
zawiesza w wykonywaniu funkcji i odwołuje Rada Nadzorcza.  

4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili również uchwałą Wspólników.  

5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. Złożenie 
rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej 
na ręce, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Złożenie rezygnacji wywiera 
skutki od dnia przyjęcia oświadczenia o jej złożeniu, przez co najmniej jednego członka 
Rady Nadzorczej.  

 

§ 31 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

4. W przypadku równości głosów przeważający głos ma Prezes Zarządu.  

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ustawą 
albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. 

6. Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, 
określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu 
jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. 

7. Zarząd z zastrzeżeniem sytuacji, w których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej lub 
Zgromadzenia Wspólników może samodzielnie rozporządzać prawem lub zaciągać 
zobowiązania do świadczenia, w tym również o wartości przewyższającej dwukrotnie 
wysokość kapitału zakładowego. 

 

§ 32 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie 
Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem,  
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie czynności 
nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki, o wartości nieprzekraczającej 
każdorazowo 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych lub równowartości tej kwoty w walucie 
obcej upoważniony jest jeden członek Zarządu. 

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE 

§ 33 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
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Orlen Upstream International B.V.

Amsterdam, Holandia

ŚRÓDOKRESOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 

31 MARCA 2016 R.



Orlen Upstream International B.V.

Spis treści Strona

Bilans na dzień 31 marca 2016 r. 3

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy zakończony 31 marca 2016 r. 4



Orlen Upstream International B.V.

Bilans na dzień 31 marca 2016 r.

(w EUR, po dokonaniu podziału wyników)

31-03 2016 31-12 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe

Finansowe aktywa trwałe

Udziały i akcje spółek należących do grupy 368.640.891 368.640.891

Aktywa płynne

Środki pieniężne w banku 119,130 135,122

AKTYWA RAZEM PASYWA 368.760.021 368.776.013

Kapitał własny

Kapitał wyemitowany i opłacony 202,344 202,344

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej

522.218.457 522.218.457

Pozostałe kapitały rezerwowe (153.683.598) (153.652.197)

368.737.203 368.768.604

Zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe
22,818 7,409

PASYWA RAZEM 368.760.021 368.776.013

Orangefield (Netherlands) B.V. 
Dyrektor Zarządzający



Orlen Upstream International B.V.

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy zakończony 31 marca 2016 r.

(w EUR)

01-01 01-01

do do

31-03 2016 31-12 2015

Przychody i koszty finansowe

Odpisy z tytułu utraty wartości spółki zależnej -- (104.253.600)

Różnice kursowe -- 286,547

-- (103.967.053)

Pozostałe koszty

Koszty ogólnego zarządu (31,401) (98,247)

Wynik przed opodatkowaniem (31,401) (104.065.300)

Podatek dochodowy od osób prawnych -- --

ZYSK/(STRATA) NETTO (31,401) (104.065.300)

Orangefield (Netherlands) B.V. 
Dyrektor
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Raport roczny 

Zarząd przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe spółki Orlen Upstream International 

B. V. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 

 

Opis działalności 

 

Spółka prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa. 

 

Wynik finansowy za rok obrotowy 

 

Strata za rok obrotowy wyniosła 537 910 EUR. 

 

Perspektywy 

 

Ogólne 

Spółka nie zamierza zmieniać przedmiotu swojej działalności. Z uwagi na fakt, że Spółka 

rozpoczęła prowadzenie działalności holdingowej, jej przyszłe wyniki będą w dużym stopniu 

uzależnione od otrzymywanych dywidend. 

 

Zmiany w zakresie zatrudnienia 

Średnia liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku wyniosła zero. Spółka nie 

przewiduje zatrudniania pracowników w ciągu nadchodzącego roku. 

 

Zmiany w zakresie finansowania 

Spółka nie przewiduje znaczących zmian w zakresie metod finansowania w ciągu roku 2014.  

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia 

mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

Zarząd. 

/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/ 

Wiesław Prugar Orangefield (Netherlands) B.V. 

Dyrektor Zarządzający A Dyrektor Zarządzający B 
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Amsterdam, 
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Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 

(w EUR, po dokonaniu podziału wyników) 

AKTYWA 31.12.2013 

Aktywa trwałe 

Finansowe aktywa trwałe 

Udziały i akcje spółek należących do grupy 5 130 583 484

Aktywa obrotowe 

Pozostałe należności 3 855

Aktywa płynne 

Środki pieniężne w banku 6 6 541 384

AKTYWA RAZEM 137 128 723

 
PASYWA 

Kapitał własny 7

Kapitał wyemitowany i opłacony 202 344

Kapitał ze sprzed. akcji powyżej ich wart. nom. 137 457 289

Pozostałe kapitały rezerwowe (537 910)

 137 121 723

Zobowiązania krótkoterminowe 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokr. 8 7 000

PASYWA RAZEM 137 128 723

 

  



Orlen Upstream International B.V. 

 

6 

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 

(w EUR) 

 

 od 13.09 do 31.12.2013 

Przychody i koszty finansowe 

Różnice kursowe (509 098)

 (509 098)

Pozostałe koszty 

Koszty ogólnego zarządu (28 812)

Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem (537 910)

Podatek dochodowy od osób prawnych --

ZYSK/(STRATA) NETTO (537 910)

 

  



Orlen Upstream International B.V. 

 

7 

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 r. 

(w EUR) 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

Orlen Upstream International B.V. jest holenderską prywatną spółką z ograniczoną 

odpowiedzialności, utworzoną w Amsterdamie w dniu 13 września 2013 r. („Spółka”). Spółka 

prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa, a obecny adres jej siedziby to 

Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Holandia. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 13 września 2013 r. do 31 grudnia 

2013 r. Z uwagi na fakt, że jest to pierwszy rok działalności Spółki, brak jest danych 

porównywalnych. 

 

2 ZASADY WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ 

 

(a) Zasady ogólne 

 

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami czwartej i 

siódmej Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej określonej w Części 9, Księdze 2 holenderskiego 

Kodeksu Cywilnego. 

 

(b) Kontynuacja działalności 

 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady (politykę) 

rachunkowości mające zastosowanie do kontynuacji działalności. Zasady te zakładają 

dostępność środków finansowych umożliwiających finansowanie przyszłej działalności oraz 

realizację aktywów i regulowanie zobowiązań, zobowiązań warunkowych i obowiązków 

w ramach zwykłej działalności gospodarczej. 

 

(c) Waluty obce 

 

Wszystkie aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż euro zostały 

przeliczone po kursach wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Wszystkie transakcje 

niepieniężne w walutach innych niż euro zostały przeliczone na euro po kursach wymiany 

stanowiących przybliżone kursy obowiązujące na dzień przeprowadzenia transakcji. 
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O ile nie wskazano inaczej, wszystkie różnice kursowe wynikające z powyższego zostały 

ujęte w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty są przeliczane po kursach wymiany 

obowiązujących w trakcie roku obrotowego. 

 

(d) Finansowe aktywa trwałe 

 

Udziały i akcje w spółkach należących do grupy wykazuje się według kosztu nabycia lub, w 

przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów lub akcji, według niższej wartości 

kapitału własnego, ustalonej na podstawie sprawozdań finansowych spółek należących do 

grupy. 

 

 (e) Należności 

 

Należności wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o wartość rezerwy na ewentualne 

należności nieściągalne. 

 

(f) Pozostałe aktywa i zobowiązania 

 

O ile nie wskazano inaczej, aktywa i zobowiązania wykazuje się w wartości godziwej. 

 

3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 

 

(a) Zasady ogólne 

Wynik finansowy jest ustalany jako wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu dostarczania 

towarów i usług, pomniejszonych o koszty i inne obciążenia za rok obrotowy. Przychody z 

tytułu transakcji ujmuje się w roku obrotowym, w którym są one realizowane. 

 

(b) Różnice kursowe 

 

Różnice kursowe wynikające z rozliczenia pozycji pieniężnych ujmuje się w rachunku zysków 

i strat w okresie, w którym powstają. Różnice kursowe dotyczące kredytów 

długoterminowych związanych z finansowaniem zagranicznych podmiotów, w których Spółka 

posiada udziały, ujmuje sie w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstają. 
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3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (cd.) 

 

(c) Przychody i koszty finansowe 

 

Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmuje się zgodnie z metodą ważonych średnich 

okresowych, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie w 

odniesieniu do rozpatrywanej pozycji aktywów lub zobowiązań. 

 

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do ich otrzymania. 

 

(d) Pozostałe koszty 

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty działalności Zarządu oraz działu księgowości. 

 

(e) Opodatkowanie 

 

Wysokość krajowego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się poprzez 

zastosowanie holenderskich zasad praktyki podatkowej oraz z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odliczeń, obciążeń i zwolnień. 

 

4 KONSOLIDACJA 

 

Zgodnie z odstępstwem przewidzianym w Art. 408 Księdze 2 holenderskiego Kodeksu 

Cywilnego skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone. Zgodnie z 

warunkami zawartymi w powyższym artykule Spółka złoży w Rejestrze Handlowym Izby 

Handlowej w Amsterdamie skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez 

swoją jednostkę dominującą najwyższego szczebla, spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN 

S.A. z siedzibą w Płocku, w Polsce. 
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AKTYWA TRWAŁE 

 

UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY 

 

5 Spółka posiada udziały i akcje następujących spółek należących do grupy: 

Nazwa Kraj siedziby Udział 

Wartość 
netto kapitału 

własnego 

Wynik 
finansowy 

netto 
Wartość 
księgowa 

TriOil Resources Ltd. Kanada 100% 121 660 227 (21 178 491) 130 583 484

 

Poniżej przedstawiono zmiany stanu udziałów i akcji spółek należących do grupy: 

 

 2013 

Stan na początek okresu -- 

Zwiększenia 130 583 484 

Stan na 31 grudnia 130 583 484 

 

 

AKTYWA PŁYNNE 

6 ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU 

 

Opis CCY Kurs 2013 

Rachunek bieżący w banku Citibank EUR -- 15 599

Rachunek bieżący w banku Citibank CAD 1,4671 6 525 786

   6 541 385

 

7 KAPITAŁ WŁASNY 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość kapitału wyemitowanego i opłaconego 

wyniosła 278 000 CAD. Kapitał ten składał się z 278 akcji zwykłych o jednostkowej wartości 

nominalnej 1000 CAD. Kwota w CAD została przeliczona na EUR według kursu CAD/EUR 

wynoszącego 0,727856 na dzień utworzenia spółki. Oprócz początkowego wkładu 

kapitałowego wniesionego przy utworzeniu spółki udziałowiec dokonał wniesienia jednego 

wkładu kapitałowego, ujętego w kapitale rezerwowym Spółki z tytułu sprzedaży akcji powyżej 

wartości nominalnej. 
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Poniżej przedstawiono zmiany stanu, jakie miały miejsce w roku obrotowym objętym 

przeglądem: 

 

 

Kapitał 
wyemitowany i 

opłacony 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Stan na początek okresu -- -- --

Emisja akcji 202 344 -- --

Wkład gotówkowy -- 137 457 289 --

Wynik za okres obrotowy -- -- (537 910)

Stan na 31 grudnia 2013 r. 202 344 137 457 289 (537 910)

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

 

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

 

 2013 

Wynagrodzenie za usługi doradcze 5 000

Wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego 2 000

 7 000

 

10 LICZBA PRACOWNIKÓW I KOSZTY ZATRUDNIENIA 

 

Spółka nie posiadała pracowników w roku 2013 i w roku poprzednim. W związku z tym nie 

wypłacała ona wynagrodzeń i nie opłacała związanych z nimi składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

 

11 DYREKTORZY 

 

W ciągu roku objętego przeglądem Spółka posiadała dwóch Dyrektorów Zarządzających. 

Spółka nie posiada Dyrektorów będących członkami Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd składał się z następujących osób: 

 

/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/ 

Wiesław Prugar Orangefield (Netherlands) B.V. 

Dyrektor Zarządzający A Dyrektor Zarządzający B 



Orlen Upstream International B.V. 

 

12 

 

Amsterdam, 
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Pozostałe informacje 

(w EUR) 

Pozostałe kapitały rezerwowe 

 

Zgodnie z art. 14 Statutu Spółki zysk Spółki pozostaje do dyspozycji Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, które może przeznaczyć powyższy zysk w całości lub w części na utworzenie 

lub zwiększenie jednego lub większej liczby ogólnych lub specjalnych funduszy 

rezerwowych. 

 

Z zastrzeżeniem przepisów prawa holenderskiego, Spółka może dokonywać wypłat na rzecz 

akcjonariuszy lub innych podmiotów i osób uprawnionych do otrzymywania zysku 

przeznaczonego do podziału wyłącznie jeżeli (1) Spółka zachowa zdolność do spłacania 

nieuregulowanego zadłużenia po dokonaniu podziału zysku (tzw. test podziału) oraz (2) 

wartość kapitału własnego przekraczać będzie wartość kapitałów rezerwowych wymaganych 

przepisami prawa oraz rezerw statutowych, których utrzymywanie przewiduje statut spółki 

(tzw. test bilansowy). Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, Zarząd Spółki nie 

zatwierdza podziału zysku. Powyższe testy muszą zostać zakończone (a Zarząd musi 

zatwierdzić podział zysku) przed podjęciem decyzji o zadeklarowaniu dywidendy. 

 

Podział zysku / pokrycie straty 

Strata poniesiona przez Spółkę w trakcie roku objętego przeglądem została zaliczona w 

ciężar pozostałych kapitałów rezerwowych i przedstawiona stosownie w Sprawozdaniu 

Finansowym. 

 

Badanie sprawozdania fiansowego 

Z uwagi na fakt, że Spółka jest klasyfikowana jako „mała spółka”, nie ma ona obowiązku 

prawnego przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 396 ust. 1 

Księgi 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 



 

 

 

Orlen Upstream International B.V. 

Amsterdam, Holandia 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 
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Raport roczny 

Zarząd przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe spółki Orlen Upstream International 

B. V. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 

 

Opis działalności 

Spółka prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa. 

 

Wynik finansowy za rok obrotowy 

Strata za rok obrotowy wyniosła 49 048 987 EUR (w 2013 r.: strata w wysokości 537 910 

EUR). 

 

Perspektywy 

Ogólne 

Spółka nie zamierza zmieniać przedmiotu swojej działalności. Z uwagi na fakt, że Spółka 

rozpoczęła prowadzenie działalności holdingowej, jej przyszłe wyniki będą w dużym stopniu 

uzależnione od otrzymywanych dywidend. 

 

Zmiany w zakresie zatrudnienia 

Średnia liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku wyniosła zero. Spółka nie 

przewiduje zatrudniania pracowników w ciągu nadchodzącego roku. 

 

Zmiany w zakresie finansowania 

Spółka nie przewiduje znaczących zmian w zakresie metod finansowania w ciągu roku 2015.  

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia 

mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

Zarząd. 

/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/ 

Wiesław Prugar Orangefield (Netherlands) B. V. 

Dyrektor Zarządzający A Dyrektor Zarządzający B 

 

Amsterdam, 
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Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. 

(w EUR, po dokonaniu podziału wyników) 

 31.12 
2014 

31.12 
2013 

AKTYWA  

Aktywa trwałe  

Finansowe aktywa trwałe  

Udziały i akcje spółek należących do grupy 5 232 247 045 130 583 484

Aktywa obrotowe  

Należności z tytułu VAT 7 793 3 855

Aktywa płynne  

Środki pieniężne w banku 6 93 619 6 541 384

AKTYWA RAZEM 232 348 457 137 128 723

 
PASYWA 

 

Kapitał własny 7  

Kapitał wyemitowany i opłacony 202 344 202 344

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nom. 281 722 958 137 457 289

Pozostałe kapitały rezerwowe (49 586 897) (537 910)

 232 338 405 137 121 723

Zobowiązania krótkoterminowe  

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokr. 8 10 052 7 000

PASYWA RAZEM 232 348 457 137 128 723
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Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 

(w EUR) 

 

 01.01 
do 

31.12 
2014 

13.09 
do 

31.12 
2013 

 

 

 

Przychody i koszty finansowe 

Odpisy z tytułu utraty wartości spółki zależnej (50 930 539) --

Przychody z tytułu odsetek 6 358 --

Różnice kursowe 1 945 334 (509 098)

 (48 978 847) (509 098)

Pozostałe koszty 

Koszty ogólnego zarządu (70 140) (28 812)

Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem (49 048 987) (537 910)

Podatek dochodowy od osób prawnych -- --

ZYSK/(STRATA) NETTO (49 048 987) (537 910)
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Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r. 

(w EUR) 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

Orlen Upstream International B.V. jest holenderską prywatną spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, utworzoną w Amsterdamie w dniu 13 września 2013 r. („Spółka”). 

Spółka prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa, a obecny adres jej siedziby to 

Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Holandia. 

 

2 ZASADY WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ 

 

(a) Zasady ogólne 

 

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami czwartej i 

siódmej Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej określonej w Części 9, Księdze 2 holenderskiego 

Kodeksu Cywilnego. 

 

(b) Kontynuacja działalności 

 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady (politykę) 

rachunkowości mające zastosowanie do kontynuacji działalności. Zasady te zakładają 

dostępność środków finansowych umożliwiających finansowanie przyszłej działalności oraz 

realizację aktywów i regulowanie zobowiązań, zobowiązań warunkowych i obowiązków 

w ramach zwykłej działalności gospodarczej. 

 

(c) Porównanie z poprzednim rokiem 

 

Zasady wyceny oraz ustalania wyniku finansowego nie uległy zmianom w porównaniu z 

poprzednim rokiem. 

 

(d) Waluty obce 

 

Wszystkie aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż euro zostały 

przeliczone po kursach wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Wszystkie transakcje 

niepieniężne w walutach innych niż euro zostały przeliczone na euro po kursach wymiany 

stanowiących przybliżone kursy obowiązujące na dzień przeprowadzenia transakcji. 
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O ile nie wskazano inaczej, wszystkie różnice kursowe wynikające z powyższego zostały 

ujęte w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty są przeliczane po kursach wymiany 

obowiązujących w trakcie roku obrotowego. 

 

(e) Finansowe aktywa trwałe 

 

Udziały i akcje w spółkach należących do grupy wykazuje się według kosztu nabycia lub, w 

przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów lub akcji, według niższej wartości 

kapitału własnego, ustalonej na podstawie sprawozdań finansowych spółek należących do 

grupy. 

 

(f) Należności 

 

Należności wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o wartość rezerwy na ewentualne 

należności nieściągalne. 

 

(g) Pozostałe aktywa i zobowiązania 

 

O ile nie wskazano inaczej, aktywa i zobowiązania wykazuje się w wartości godziwej. 

 

3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 

 

(a) Zasady ogólne 

 

Wynik finansowy jest ustalany jako wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu dostarczania 

towarów i usług, pomniejszonych o koszty i inne obciążenia za rok obrotowy. Przychody z 

tytułu transakcji ujmuje się w roku obrotowym, w którym są one realizowane. 

 

(b) Różnice kursowe 

 

Różnice kursowe wynikające z rozliczenia pozycji pieniężnych ujmuje się w rachunku zysków 

i strat w okresie, w którym powstają. Różnice kursowe dotyczące kredytów 

długoterminowych związanych z finansowaniem zagranicznych podmiotów, w których Spółka 

posiada udziały, ujmuje sie w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstają. 
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3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (cd.) 

 

(c) Przychody i koszty finansowe 

 

Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmuje się zgodnie z metodą ważonych średnich 

okresowych, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie w 

odniesieniu do rozpatrywanej pozycji aktywów lub zobowiązań. 

 

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do ich otrzymania. 

 

(d) Pozostałe koszty 

 

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty działalności Zarządu oraz działu księgowości. 

 

(e) Opodatkowanie 

 

Wysokość krajowego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się poprzez 

zastosowanie holenderskich zasad praktyki podatkowej oraz z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odliczeń, obciążeń i zwolnień. 

 

4 KONSOLIDACJA 

 

Zgodnie z odstępstwem przewidzianym w Art. 408 Księdze 2 holenderskiego Kodeksu 

Cywilnego skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone. Zgodnie z 

warunkami zawartymi w powyższym artykule Spółka złoży w Rejestrze Handlowym Izby 

Handlowej w Amsterdamie skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez 

swoją jednostkę dominującą najwyższego szczebla, spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN 

S.A. z siedzibą w Płocku, w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 



Orlen Upstream International B. V. 

9 

 

 

AKTYWA TRWAŁE 

 

UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY 

 

5 Spółka posiada udziały i akcje następujących spółek należących do grupy: 

Nazwa Kraj siedziby

 
Udział 

Wartość netto 
kapitału 

własnego 

Wynik 
finansowy  

netto Wartość księgowa 

TriOil Resources Ltd. Kanada 100% 268 118 467 (18 796 132) 232 247 045 

 

Poniżej przedstawiono zmiany stanu udziałów i akcji spółek należących do grupy: 

   2014 2013 

Stan na początek okresu   130 583 484 --

Zwiększenia   152 594 100 130 583 484

Odpisy z tyt. utraty wart. sp. zal.   (50 930 539) 

Stan na 31 grudnia   232 247 045 130 583 484

 

AKTYWA PŁYNNE 

 

6 ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU 

 

Opis CCY 2014 2013

Rachunek bieżący w banku Citibank EUR 86 953 15 599

Rachunek bieżący w banku Citibank CAD 6 666 6 525 785

  93 619 6 541 384

 

7 KAPITAŁ WŁASNY 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość kapitału wyemitowanego i opłaconego 

wyniosła 278 000 CAD. Kapitał ten składał się z 278 akcji zwykłych o jednostkowej wartości 

nominalnej 1000 CAD. Kwota w CAD została przeliczona na EUR według kursu CAD/EUR 

wynoszącego 0,727856 na dzień utworzenia spółki. Oprócz początkowego wkładu 

kapitałowego wniesionego przy utworzeniu spółki udziałowiec dokonał wniesienia jednego 

wkładu kapitałowego, ujętego w kapitale rezerwowym Spółki z tytułu sprzedaży akcji powyżej 

wartości nominalnej. 
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Poniżej przedstawiono zmiany stanu, jakie miały miejsce w roku obrotowym objętym 

przeglądem: 

 

 

Kapitał 
wyemitowany i 

opłacony 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Stan na początek okresu -- -- --

Emisja akcji 202 344 -- --

Wkład gotówkowy -- 137 457 289 --

Wynik za okres obrotowy -- -- (537 910)

Stan na 31 grudnia 2013 r. 202 344 137 457 289 (537 910)

Wkład gotówkowy 150 925 677 --

Zwrot (6 660 008) --

Wynik za okres obrotowy -- -- (49 048 987)

Stan na 31 grudnia 2014 r. 202 344 281 722 958 (49 586 897)

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

 

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

 2014 2013

Wynagrodzenie za usługi doradcze 7 152 5 000

Wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego 2 900 2 000

 10 052 7 000

 

10 LICZBA PRACOWNIKÓW I KOSZTY ZATRUDNIENIA 

 

Spółka nie posiadała pracowników w roku 2014 i w roku poprzednim. W związku z tym nie 

wypłacała ona wynagrodzeń i nie opłacała związanych z nimi składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

 

11 DYREKTORZY 

W ciągu roku objętego przeglądem Spółka posiadała dwóch Dyrektorów Zarządzających (w 

2013 r.: dwóch). Spółka nie posiada Dyrektorów będących członkami Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd składał się z następujących osób: 

 

/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/ 

Wiesław Prugar Orangefield (Netherlands) B.V. 
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Dyrektor Zarządzający A Dyrektor Zarządzający B 

Amsterdam, 
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Pozostałe informacje 

(w EUR) 

Pozostałe kapitały rezerwowe 

 

Zgodnie z art. 14 Statutu Spółki zysk Spółki pozostaje do dyspozycji Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, które może przeznaczyć powyższy zysk w całości lub w części na utworzenie 

lub zwiększenie jednego lub większej liczby ogólnych lub specjalnych funduszy 

rezerwowych. 

 

Z zastrzeżeniem przepisów prawa holenderskiego, Spółka może dokonywać wypłat na rzecz 

akcjonariuszy lub innych podmiotów i osób uprawnionych do otrzymywania zysku 

przeznaczonego do podziału wyłącznie jeżeli (1) Spółka zachowa zdolność do spłacania 

nieuregulowanego zadłużenia po dokonaniu podziału zysku (tzw. test podziału) oraz (2) 

wartość kapitału własnego przekraczać będzie wartość kapitałów rezerwowych wymaganych 

przepisami prawa oraz rezerw statutowych, których utrzymywanie przewiduje statut spółki 

(tzw. test bilansowy). Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, Zarząd Spółki nie 

zatwierdza podziału zysku. Powyższe testy muszą zostać zakończone (a Zarząd musi 

zatwierdzić podział zysku) przed podjęciem decyzji o zadeklarowaniu dywidendy. 

 

Podział zysku / pokrycie straty 

Strata poniesiona przez Spółkę w trakcie roku objętego przeglądem została zaliczona w 

ciężar pozostałych kapitałów rezerwowych i przedstawiona stosownie w Sprawozdaniu 

Finansowym. 

 

Badanie sprawozdania finansowego 

Z uwagi na fakt, że Spółka jest klasyfikowana jako „mała spółka”, nie ma ona obowiązku 

prawnego przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 396 ust. 1 

Księgi 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 



Orlen Upstream International B.V.

Amsterdam, Holandia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015
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Raport roczny

Zarząd przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe spółki Orlen Upstream International B. V. 

(zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Opis działalności

Spółka prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa.

Wynik finansowy za rok obrotowy

Strata za rok obrotowy wyniosła 104 065 300 EUR (w 2014 r.: strata w wysokości 49 048 987 

EUR).

Perspektywy

Ogólne

Spółka nie zamierza zmieniać przedmiotu swojej działalności. Z uwagi na fakt, że Spółka 

rozpoczęła prowadzenie działalności holdingowej, jej przyszłe wyniki będą w dużym stopniu 

uzależnione od otrzymywanych dywidend.

Zmiany w zakresie zatrudnienia

Średnia liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku wyniosła zero. Spółka nie przewiduje 

zatrudniania pracowników w ciągu nadchodzącego roku.

Zmiany w zakresie finansowania

Spółka nie przewiduje znaczących zmian w zakresie metod finansowania w ciągu roku 2016.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia 

mające wpływ na sprawozdanie finansowe.



Zarząd.

Wieslaw Prugar

Dyrektor Zarządzający A

/podpis nieczytelny

Orangefield (Netherlands) B.V.

Dyrektor Zarządzający B

Amsterdam,



Orlen Upstream International B.V.

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR, po dokonaniu podziału wyników)

31.12.2015 31.12.2014

AKTYWA

Aktywa trwałe Finansowe aktywa trwałe

Udziały i akcje spółek należących do grupy 5 368 640 891 232 247 045

Aktywa obrotowe

Należności z tytułu VAT — 7793

Aktywa płynne

Środki pieniężne w banku 6 135 122 93 619

AKTYWA RAZEM 368 776 013 232 348 457

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał wyemitowany i opłacony

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej

Pozostałe kapitały rezerwowe

7

202 344

522 218 457

(153 652 197)

202 344

281 722 958

(49 586 897)

368 768 604 232 338 405

Zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe 8 7409 10 052

PASYWA RAZEM 368 776 013 232 348 457



Orlen Upstream International B.V.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

01.01 01.01

do do

31.12.2015 31.12.2014

Przychody i koszty finansowe

Odpisy z tytułu utraty wartości spółki zależnej (104 253 600) (50 930 539)

Przychody z tytułu odsetek — 6358

Różnice kursowe 286 547 1 945 334

(103 967 053) (48 978 847)

Pozostałe koszty

Koszty ogólnego zarządu (98 247) (70 140)

Wynik przed opodatkowaniem (104 065 300) (49 048 987)

Podatek dochodowy od osób prawnych — —

ZYSK/(STRATA) NETTO (104 065 300) (49 048 987)



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

1 INFORMACJE OGÓLNE

Orlen Upstream International B.V. jest holenderską prywatną spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, utworzoną w Amsterdamie w dniu 13 września 2013 r. 

(„Spółka”). Spółka prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa, a obecny 

adres jej siedziby to Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Holandia.

2 ZASADY WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

(a) Zasady ogólne

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami 

czwartej i siódmej Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej określonej w Części 9, Księdze 

2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

(b) Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady 

rachunkowości mające zastosowanie do kontynuacji działalności. Zasady te zakładają 

dostępność środków finansowych umożliwiających finansowanie przyszłej 

działalności oraz realizację aktywów i regulowanie zobowiązań, zobowiązań 

warunkowych i obowiązków w ramach zwykłej działalności gospodarczej.

(c) Porównanie z poprzednim rokiem

Zasady wyceny oraz ustalania wyniku finansowego nie uległy zmianom w porównaniu 

z poprzednim rokiem.

(d) Waluty obce

Wszystkie aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż euro 

zostały przeliczone po kursach wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. 

Wszystkie transakcje niepieniężne w walutach innych niż euro zostały przeliczone na 

euro po kursach wymiany stanowiących przybliżone kursy obowiązujące na dzień 

przeprowadzenia transakcji.



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie różnice kursowe wynikające z powyższego 

zostały ujęte w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty są przeliczane po kursach 

wymiany obowiązujących w trakcie roku obrotowego.

(e) Finansowe aktywa trwałe

Udziały i akcje w spółkach należących do grupy wykazuje się według kosztu nabycia 

lub, w przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów lub akcji, według niższej 

wartości kapitału własnego, ustalonej na podstawie sprawozdań finansowych spółek 

należących do grupy.

2 ZASADY WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ (cd.)

(f) Należności

Należności wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o wartość rezerwy na 

ewentualne należności nieściągalne.

(g) Pozostałe aktywa i zobowiązania

O ile nie wskazano inaczej, aktywa i zobowiązania wykazuje się w wartości godziwej.

3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

(a) Zasady ogólne

Wynik finansowy jest ustalany jako wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu 

dostarczania towarów i usług, pomniejszonych o koszty i inne obciążenia za rok 

obrotowy. Przychody z tytułu transakcji ujmuje się w roku obrotowym, w którym są 

one realizowane.

(b) Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z rozliczenia pozycji pieniężnych ujmuje się w rachunku 

zysków i strat w okresie, w którym powstają. Różnice kursowe dotyczące kredytów 

długoterminowych związanych z finansowaniem zagranicznych podmiotów, w których 

Spółka posiada udziały, ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym 

powstają.

(c) Przychody i koszty finansowe



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmuje się zgodnie z metodą ważonych średnich 

okresowych, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie 

w odniesieniu do rozpatrywanej pozycji aktywów lub zobowiązań.

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do ich 

otrzymania.

(d) Pozostałe koszty

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty działalności Zarządu oraz działu 

księgowości.

3 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (cd.)

(e) Opodatkowanie

Wysokość krajowego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się poprzez 

zastosowanie holenderskich zasad praktyki podatkowej oraz z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odliczeń, obciążeń i zwolnień.

4 KONSOLIDACJA

Zgodnie z odstępstwem przewidzianym w Art. 408 Księdze 2 holenderskiego 

Kodeksu Cywilnego skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało 

sporządzone. Zgodnie z warunkami zawartymi w powyższym artykule Spółka złoży w 

Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Amsterdamie skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe sporządzone przez swoją jednostkę dominującą najwyższego szczebla, 

spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, w Polsce.

AKTYWA TRWAŁE

UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY

5 Spółka posiada udziały i akcje następujących spółek należących do grupy:

Nazwa

Kraj 

siedziby Udział

Wartość 

netto 

kapitału 

własnego

Wynik 

finansowy 

netto

Wartość 

księgowa



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

Orlen Upstream Canada Ltd. Kanada 100% 386 939 667 (88 387 801) 368 640 891

Poniżej przedstawiono zmiany stanu udziałów i akcji 

spółek należących do grupy:

2015 2014

Stan na początek okresu 232 247 045 130 583 484

Zwiększenia 240 647 446 152 594 100

Odpisy z tytułu utraty wartości 

spółki zależnej (104 253 600) (50 930 539)

Stan na 31 grudnia 368 640 891 232 247 045



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

AKTYWA PŁYNNE

6 ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU

Opis CCY 2015 2014

Rachunek bieżący w banku 

Citibank EUR 135 122 86 953

Rachunek bieżący w banku 

Citibank

CAD
-- 6666

135 122 93 619

7 KAPITAŁ WŁASNY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość kapitału wyemitowanego i 

opłaconego wyniosła 278 000 CAD. Kapitał ten składał się z 278 akcji zwykłych o 

jednostkowej wartości nominalnej 1000 CAD. Kwota w CAD została przeliczona na 

EUR według kursu CAD/EUR wynoszącego 0,727856 na dzień utworzenia spółki. 

Oprócz początkowego wkładu kapitałowego wniesionego przy utworzeniu spółki 

udziałowiec dokonał wniesienia jednego wkładu kapitałowego, ujętego w kapitale 

rezerwowym Spółki z tytułu sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej.

Poniżej przedstawiono zmiany stanu, jakie miały miejsce w roku obrotowym objętym 

przeglądem:

Kapitał 

wyemitowany i 

opłacony

Kapitał ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej

Pozostałe kapitały 

rezerwowe

Stan na 1 stycznia 2014 r. 202 344 137 457 289 (537,910)

Wkład gotówkowy -- 150 925 677 --

Zwrot -- (6 660 008) --

Wynik za okres obrotowy -- -- (49 048 987)

Stan na 31 grudnia 2014 r. 202 344 281 722 958 (49 586 897)

Wkład gotówkowy -- 240 495 499 --

Zwrot -- -- --

Wynik za okres obrotowy -- -- (104 065 300)

Stan na 31 grudnia 2015 r. 202 344 522 218 457 (153 652 197)



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)



Orlen Upstream International B.V.

Informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w EUR)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2015 2014

Wynagrodzenie za usługi doradcze 5114 7152

Wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego 2295 2900

7409 10 052

10 LICZBA PRACOWNIKÓW I KOSZTY ZATRUDNIENIA

Spółka nie zatrudniała żadnych pracowników w roku 2015 i w roku poprzednim. W 

związku z tym nie wypłacała ona wynagrodzeń i nie opłacała związanych z nimi 

składek na ubezpieczenie społeczne.

11 DYREKTORZY

W ciągu roku objętego przeglądem Spółka miała dwóch Dyrektorów Zarządzających 

(w 2014 r.: dwóch). Spółka nie ma Dyrektorów będących członkami Rady Nadzorczej.

Zarząd składał się z następujących osób:

Wieslaw Prugar

Dyrektor Zarządzający A

/podpis nieczytelny

Orangefield (Netherlands)

B.V. Dyrektor Zarządzający B

Amsterdam,



Orlen Upstream International B.V.

Pozostałe informacje

(w EUR)

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zgodnie z art. 14 Statutu Spółki zysk Spółki pozostaje do dyspozycji Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, które może przeznaczyć powyższy zysk w całości lub w części na 

utworzenie lub zwiększenie jednego ogólnego lub specjalnego funduszu 

rezerwowego lub większej liczby takich funduszy.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa holenderskiego Spółka może dokonywać wypłat na 

rzecz akcjonariuszy lub innych podmiotów i osób uprawnionych do otrzymywania 

zysku przeznaczonego do podziału wyłącznie, jeżeli (1) Spółka zachowa zdolność do 

spłacania nieuregulowanego zadłużenia po dokonaniu podziału zysku (tzw. test 

podziału) oraz (2) wartość kapitału własnego przekraczać będzie wartość kapitałów 

rezerwowych wymaganych przepisami prawa oraz rezerw statutowych, których 

utrzymywanie przewiduje statut spółki (tzw. test bilansowy). Jeżeli powyższe warunki 

nie są spełnione, Zarząd Spółki nie zatwierdzi podziału zysku. Powyższe testy muszą 

zostać zakończone (a Zarząd musi zatwierdzić podział zysku) przed podjęciem 

decyzji o zadeklarowaniu dywidendy.

Podział zysku / pokrycie straty

Strata poniesiona przez Spółkę w trakcie roku objętego przeglądem została zaliczona 

w ciężar pozostałych kapitałów rezerwowych i przedstawiona stosownie w 

Sprawozdaniu Finansowym.

Badanie sprawozdania finansowego

Z uwagi na fakt, że Spółka jest klasyfikowana jako „mała spółka”, nie ma ona 

obowiązku prawnego przeprowadzania badania sprawozdania finansowego zgodnie z 

art. 396 ust. 1 Księgi 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
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