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Appendix 1 

Draft resolution of the Target Company  

on the merger 

Załącznik 1  

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej  

w sprawie połączenia 

"RESOLUTION NO. ________________ of 

________________ of the Extraordinary 

Shareholders' Meeting of Habana Labs sp. z 

o.o. ("Target Company") regarding the 

merger of the Target Company with Intel 

Technology Poland sp. z o.o.: 

"UCHWAŁA NR ________________ z 

________________, Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Habana Labs sp. z 

o.o. ("Spółka Przejmowana") w sprawie 

połączenia Spółki Przejmowanej z Intel 

Technology Poland sp. z o.o.: 

1. Acting pursuant to article 506 § 1 and 4 of the 

Commercial Companies Code, the 

Extraordinary Shareholders' Meeting of the 

Target Company: 

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 

Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki 

Przejmowanej:  

a. hereby approves the merger plan agreed and 

executed by the Target Company and Intel 

Technology Poland sp. z o.o. ("Surviving 

Company") on September 9, 2020 ("Merger 

Plan"); and 

a. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony 

i podpisany przez Spółkę Przejmowaną i 

Intel Technology Poland sp. z o.o. ("Spółka 

Przejmująca") w dniu 9 września 2020 r. 

("Plan Połączenia"); oraz 

b. hereby approves the merger of the Target 

Company with the Surviving Company, by 

means of the transfer of all of the Target 

Company's assets (merger by acquisition) to 

the Surviving Company in accordance with 

article 492 § 1 point 1 of the Commercial 

Companies Code and on the terms and 

conditions set forth in the Merger Plan dated 

September 9, 2020, and published on the 

websites of the merging companies as of […] 

until the time of this resolution being 

adopted. 

b. uchwala połączenie Spółki Przejmowanej ze 

Spółką Przejmującą, przez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej 

(łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 

§ 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na 

Spółkę Przejmującą na warunkach 

określonych w Planie Połączenia z dnia 9 

września 2020 r., udostępnionym bezpłatnie 

do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych łączących się spółek w 

terminie od dnia […] do chwili podjęcia 

niniejszej uchwały. 

The merger shall be effective as of the date of 

registration of the merger with the competent 

registration court for the Surviving 

Company's seat. Pursuant to article 493 of the 

Commercial Companies Code, the entry of 

the merger with the competent register for the 

Surviving Company's seat will result in 

deletion of the Target Company from the 

register. The Target Company will be 

dissolved, without conducting liquidation 

proceedings, on the day of deletion from the 

register ("Merger"). 

Połączenie nastąpi z dniem wpisania 

połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 

493 Kodeksu spółek handlowych, wpis 

połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby Spółki Przejmującej wywoła skutek 

wykreślenia Spółki Przejmowanej. Spółka 

Przejmowana zostanie rozwiązana, bez 

przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z 

rejestru ("Połączenie").  

2. Pursuant to article 514 § 1 of the Commercial 

Companies Code, the Merger shall be 

effected without the increase of the share 

capital of the Surviving Company or the 

amendment to the Surviving Company's 

2. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, w związku z Połączeniem nie 

zostanie podwyższony kapitał zakładowy 
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articles of association. Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona 

umowa spółki Spółki Przejmującej. 

3. The Extraordinary Shareholders Meeting of 

the Target Company hereby obliges and 

authorizes the management board of the 

Target Company to take all of the legal and 

other actions required on the part of the 

Target Company to effect the Merger, except 

for actions reserved to the competence of 

other persons or other governing bodies of 

the Target Company." 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki Przejmowanej niniejszym 

zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki 

Przejmowanej do dokonania wszystkich 

czynności prawnych i faktycznych 

wymaganych ze strony Spółki Przejmowanej 

do dokonania Połączenia, z wyjątkiem 

czynności zastrzeżonych do kompetencji 

innych osób lub innych organów Spółki 

Przejmowanej." 

[signature page follows] [podpisy na kolejnej stronie] 
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Appendix 2 

Draft resolution of the Surviving Company 

on the merger 

Załącznik 2 

Projekt uchwały Spółki Przejmującej w 

sprawie połączenia 

"RESOLUTION NO. ________________ of 

________________, of the Extraordinary 

Shareholders' Meeting of Intel Technology 

Poland sp. z o.o. ("Surviving Company") 

regarding the merger of the Surviving 

Company with Habana Labs sp. z o.o.: 

"UCHWAŁA NR ________________ z 

________________, Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Intel Technology 

Poland sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") w 

sprawie połączenia Spółki Przejmującej z 

Habana Labs sp. z o.o.: 

1. Acting pursuant to article 506 § 1 and 4 of the 

Commercial Companies Code, the 

Extraordinary Shareholders' Meeting of the 

Surviving Company: 

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 

Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki 

Przejmującej: 

a. hereby approves the merger plan agreed and 

executed by Habana Labs sp. z o.o. ("Target 

Company") and the Surviving Company on 

September 9, 2020  ("Merger Plan"); and 

a. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony 

i podpisany przez Habana Labs sp. z o.o. 

("Spółka Przejmowana") i Spółkę 

Przejmującą w dniu 9 września 2020 r. 

("Plan Połączenia"); oraz 

c. hereby approves the merger of the Target 

Company with the Surviving Company, by 

means of the transfer of all of the Target 

Company's assets (merger by acquisition) to 

the Surviving Company in accordance with 

article 492 § 1 point 1 of the Commercial 

Companies Code and on the terms and 

conditions set forth in the Merger Plan dated 

September 9, 2020, and published on the 

websites of the merging companies as of […] 

until the time of this resolution being 

adopted. 

c. uchwala połączenie Spółki Przejmowanej ze 

Spółką Przejmującą, przez przeniesienie 

całego majątku Spółki Przejmowanej 

(łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 

§ 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na 

Spółkę Przejmującą na warunkach 

określonych w Planie Połączenia z dnia 9 

września 2020 r., udostępnionym bezpłatnie 

do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych łączących się spółek w 

terminie od dnia […] do chwili podjęcia 

niniejszej uchwały. 

b. The merger shall be effective as of the date of 

registration of the merger with the competent 

registration court for the Surviving 

Company's seat. Pursuant to article 493 of the 

Commercial Companies Code, the entry of 

the merger with the competent register for the 

Surviving Company's seat will result in 

deletion of the Target Company from the 

register. The Target Company will be 

dissolved, without conducting liquidation 

proceedings, on the day of deletion from the 

register ("Merger"). 

b. Połączenie nastąpi z dniem wpisania 

połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 

493 Kodeksu spółek handlowych, wpis 

połączenia do rejestru właściwego według 

siedziby Spółki Przejmującej wywoła skutek 

wykreślenia Spółki Przejmowanej. Spółka 

Przejmowana zostanie rozwiązana, bez 

przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z 

rejestru ("Połączenie"). 

2. Pursuant to article 514 § 1 of the Commercial 

Companies Code, the Merger shall be 

effected without the increase of the share 

capital of the Surviving Company or the 

amendment to the Surviving Company's 

2. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, w związku z Połączeniem nie 

zostanie podwyższony kapitał zakładowy 
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articles of association. Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona 

umowa spółki Spółki Przejmującej.  

3. The Extraordinary Shareholders Meeting of 

the Surviving Company hereby obliges and 

authorizes the management board of the 

Surviving Company to take all of the legal 

and other actions required on the part of the 

Surviving Company to effect the Merger, 

except for actions reserved to the competence 

of other persons or other governing bodies of 

the Surviving Company." 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki Przejmującej zobowiązuje i 

upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do 

dokonania wszystkich czynności prawnych i 

faktycznych wymaganych ze strony Spółki 

Przejmującej do dokonania Połączenia, z 

wyjątkiem czynności zastrzeżonych do 

kompetencji innych osób lub innych organów 

Spółki Przejmującej."  

[signature page follows] [podpisy na kolejnej stronie] 

 

  
















































