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orilz z Ferro International2 Sp. z o.o.

sporz4dzona przez Martq Ring, bieglego rewidenta (dalej ,,Biegly Rewident"),
zatrudnionego w KPMG Audy Sp6lka zograniczon4odpowiedzialnoSci4sp.k., dla S4du
Rejonowego dla Krakowa-Sr6dmieScia w Krakowie, XII WydziaL Gospodlarczy
Kraj owego Rej estru Sqdowego oruz Zarzqd6w sp6lek:

o Ferro S.A. z siedzibq w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajc'wego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez S4d Rejonowy dla Krakowa-Sr6dmieS,cia w
Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
KRS 0000289768, posiadajqcej zarejestrowany kapital zaHadowy w wysokoSci
2I.339.587 zlotych, dzielqcy siq na 2I.339.587 akcji o warto3ci nominalnej I zlotych
ka2da.

Ferro Marketing Sp. z o.o. z siedzib4 w Skawinie, wpisanej do Rejestru
Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejo,nowy
dla Krakowa-Sr6dmieScia w Krakowie, XII WydziaL Gospodarczy Krajowego
Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000373450, posiadajqcej zarejestrowany
kapital zaldadowy w wysokoSci 125.000 zlotych, dzielqcy siq na 2.500 udzial6w o
warto6ci nominalnej 50 zlotych kaLdy.

Ferro International 2 Sp. z o.o. z siedzib4 w Skawinie, wpisanej do Rejestru
Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejc,nowy
dla Krakowa-Sr6dmieScia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000510932, posiadaj4cej zarejestrowany
kapital zal<ladowy w wysokoSci 100.050 zlotych, dzielqcy siq na 2.001 udzial6w o
wartoSci nominalnej 50 zlotych kahdy.



Zakres uslugi

Biegly Rewident zostal wyznaczony do przeprowadzenia niezaleinej uslugi
poSwiadczaj4cej, kt6rej przedmiotem bylo zbadatie zalqczonego Planu Pol4czenia (wraz
z zalqcznikami) Ferro S.A. (dalej ,,FelTo") ze sp6lkami Ferro Marketing Sp. z o.o. (dalej

,,Ferro Marketing") oraz Ferro International 2 Sp. z o.o. (dalej ,,Ferro International2"),
lqczlrie okreSlanych jako ,,Sp61k7", z dnia 24 lipca 2014 roku (dalej ,,Plan Pol4czenia").
Plan Pol4czenia zostal dorqczony Bieglemu Rewidentowi, zgodnie zprzepisami ustawy z
dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks sp6lek.handlowych (,,KSH"), na podstawie
postanowienia S4du Rejonowego dla Krakowa Sr6dmie6cia w Krakowie, XII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego z drria 28 lipca 2014 roku (sygnatura akt:
KR XII Ns.Rej. KRS 151171141604).

Celem uslugi poSwiadczaj4cej bylo wyra2enie opinii, czy Plan Polqczenia zostal, we
wszystkich istotnych aspektach, poprawnie i rzetelnie przygotowany, zgodnie z
przyj qtymi kryteriami.

O dp owi edzialno S t Zarzqddw Sp 6 lek

Zarzqdy lqczqcych siE Sp6lek odpowiedzialne s4 za sporzqdzenie Planu Pol4czenia
zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa oraz za informacje w nim zawarle.
OdpowiedzialnoSd ta obejmuje r6wnie2 zaprojektowanie, wdro2enie i utrzymanie
systemu kontroli wewnqtrznej odnosz4cego siE do przygotowania i przedstawienia Planu
Pol4czenia wolnego od istotnych nieprawidlowo6ci powstalych wskutek celowych
dzialuh lub blqd6w, oraz prawidlowe prowadzenie ksi4g, na podstawie kt6rych Plan
P olaczenia zo stal przygotowany.

Odpowiedzialnoi t B ieglego Rewidenta

Zadaniem Bieglego Rewidenta byla weryfikacja Planu Polaczenia przygotowanego przez
Sp6lki i wydanie opinii z wykonanej uslugi poSwiadczaj4cej, dajqcej wystarczaj4c4
pewno56, na podstawie uzyskanych dowod6w, w zakresie jego poprawno6ci i rzetelnoSci
zgodnie z wymogami art. 502 i 503 KSH. Wystarczajqca pewno66 jest ti|sza od
absolutnej pewnoSci.

Badanie Planu Pol4czenia zostalo przeprowadzone stosownie do postanowieri
Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 ,,Og6lne zasady przeprowadzania
przegl4du sprawozdari finansowych / skr6conych sprawozdari finansowych oraz
wykonywania innych uslug poSwiadczajqcych" wydanego przez Krajow4 Radq Bieglych
Rewident6w oraz Miqdzynarodowego Standardu Uslug Atestacyjnych 3000 ,,Ustugi
atestacyjne inne niz badanie lub przeglqd historycznych informacji finansowych",



Standardy te nakladaj4 na bieglego rewidenta obowiqzek postqpowania zgodnego z
zasadami etyki, w tym z w5rmogami niezaleinolci, oraz zaplanowania i wykonania
procedur w taki spos6b, aby uzyskal wystarczaj4cq pewnoS6, 2e Plan Polqczenta zostal,
we wszystkich istotnych aspektach, poprawnie i rzetelnie przygotowany, zgodnie z
przyjqtymi kryteriami.

Wyb6r procedur zale2y od os4du Bieglego Rewidenta, w tyrn od jego oceny ryzyka
wystqpienia w Planie Pol4czenia istotnego zrieksztalcenia wskutek celowych dzialah
bqdZ blEd6w. Przeprowadzajqc ocene tego ryzyka Biegly Rewident brerze pod uwagq
kontrolq wewnqtrznqzwiqzanqze sporzqdzeniem Planu Polqczenia w celu zaplanowania
stosownych procedur, kt6re majq mu zapewnic uzyskanie wystarczajqcych i
odpowiednich do okolicznoSci dowod6w. Ocena przez Bieglego Rewidenta systemu
kontroli wewnqtrznej nie zostala przeprowadzona w celu wyrazenia wniosku na temat
skutecznoSc i jej dzia\ania w Sp6lkach.

Badanie Planu Polqczenia polegalo w szczeg6lnoSci na wykonaniu nastqpuj4cych
procedur:

o weryfikacjr, czy Plan Polqczenia zostal przygotowany zgodnie z postanowieniami

art. 499 $ 1 KSH, z uwzglqdnieniem zagadnien om6wionych w paragrafi.e Inne

kw e s ti e niniej szej opinii B ie gle go Rewidenta,

o weryfikacji, czy Plan Pol4czenia jest kompletny, w tym czy zawiera wszystkie

wymagane zalqcznikr, zgodnie z tre6ci4 art. 499 $ 2 KSH, z uwzglerdnieniem

zagadnief om6wionych w paragrafre Inne huestie niniejszej opinii Bieglego

Rewidenta,

. weryfikacji, czy zalqcznihi do Planu Polqczenia zostaly sporzqdzone zgodne z

wymogami KSH.

Przeprowadzone przez Bieglego Rewidenta procedury obejmowaly r6wniez ocene
odpowiednioSci zagadnienia bqd4cego przedmiotem ustugi oraz stosownoSci przyjqtych
przy sporzqdzaniu Planu Polqczenia kryteri6w do danych okoliczno6ci.

W ramach badania Planu Polqczenia Biegly Rewident nie przeprowadzil badania,
przeglqdu ani innych procedur weryfikuj4cych w odniesieniu do sprawozdari
finansowych\qczqcych siq Sp6lek w rozumieniu standard6w rewizji finansowej, ani teL
w odniesieniu do ksi4g rachunkowych stanowiqcych podstawE sporz4dzenia tych
sprawozdari finansowych. Wobec powy2szego opinia bieglego rewidenta zbadaria Planu
Polqczenia nie stanowi opinii w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o
rachunkowo6ci.



W ocenie Bieglego Rewidenta uzyskane przez niego dowody stanowi4 wystarczaj4cq
podstawq do wyrazeniaprzez niego opinii.

Okreilenie kryteri6w

Kryteria, kt6re Sp6lki zastosowaly przygotowujqc Plan Pol4czenia, okre3lone sq w art.
499 $ 1 oraz art.499 $2 KSH.

Opinia

Opinia bieglego rewidenta zostala sformulowana w oparciu o kwestie opisane w
niniejszym dokumencie i powinna by1 czytanazuwzglgdnieniem tych kwestii.

Na podstawie przeprowadzonego badania, w ocenie Bieglego Rewidenta Plan Pol4czenia
zostal, we wszystkich istotnych aspektach, sporzqdzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z
przyj qtyrni kryteriami.

Inne h,ttestie

Zarzqdy lqczqcych siq Sp6lek proponuj4 aby polqczenie Sp6lek nast4pilo w trybie
okreSlonym w art. 492 S 1 punkt I KSH (lqczenie sierprzez przejqcie), to jest popruez
przeniesienie calego maj4tku Ferro Marketing oraz Feno International 2 (Sp6tki
Przejmowane) do sp6lki Feno (Sp6lka Przejmuj4ca).

tr-qczqce siq Sp6lki s4 wzglqdem siebie podmiotami powi4zanymi w ten spos6b, 2e
Sp6lka Przejmuj4ca posiada bezpoSrednio 100% udzial6w w kapitale zakladowym Ferro
International 2 oraz bezpoSrednio i po6rednio 100% udzial6w w kapitale zakladowym
Ferro Marketing. W powyhszych okolicznoSciach, w Planie Polqczenia ustalono, 2e
pol4czenie Sp6lek nastqpi bez podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6tki Przejmujqcej,
co umozliwiaj4postanowienia art. 515 $ I KSH. W konsekwencji, w wyniku polqczenia
Sp6lek nie dojdzie do wymiany udziah6w Sp6lek Przejmowanych na akcje Sp6tki
Przejmuj4cej. W zwiqzku zpowyhszym. w Planie Polqczenia nie wskazano ani stosunku
wymiany udzial6w Sp6lek Przejmowanych na akcje Sp6lki PrzejmujEcej, ani zasad
dotyczqcych przyznania akcji Sp6lki Przejmuj4cej, ani teL dnia, od kt6rego przyznane
akcje w zamian zaudzialy uprawnialyby do udzialu w zysku Sp6lki Przejmujqcej.

Czlonkom organ6w oraz wsp6lnikom lqczqcych siq sp6lek, a takie innym osobom
uczestniczqcym w polqczeniu, nie zostaly przyznanejakiekolwiek korzySci w rozumieniu
art. 499 $ I punkt 5 i 6 KSH.

Ponadto, w konsekwencji wyZej opisanej syfuacji I zwr4zanego z niqbraku koniecznoSci
podwyzszania kapitalu zakladowego Ferro jako Sp6tki Przejmujqcej,lqczqce siE Sp6tki
postanowily nie zmieniad umowy Sp6lki Przejmuj4cej a do Planu Pol4czenia nie zostal
zalqczony projekt zmiantej umowy.



postanowily nie zmieniad umowy Sp6lki Prpejmujqcej a do Planu Pot4czenia nie zostal
zal.4czony proj ekt zmiarr tej umowy.

O graniczenie stos owania

Niniejsza opinja zosta\a sporzqdzonawylqcznie do uzytku przez Sp6lki i S4d Rejonowy
dla Krakowa-Sr6dmieScia w Krakowie, XIn Wydzial Gospodarcry Kru3o*ego Rejestru
Sqdowego orazdlacel6wokreSlonychwart.502 $ 1, art.503, art.505 g l pkt 5orazart.
505 $ 4 KSH i nie powinnabyt, u2yta w jakimkolwiek innym celu i przez jakqkolwiek
inn4stronE. Opinie nale?y czytallqcznie z Planem Polqczema Sp6lek.
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