
 
 

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia  

 

Oświadczenie zawierające informację  

o stanie księgowym AWP Polska sp. z o.o. 

na dzień 30 września 2022 roku 

 
OŚWIADCZENIE 

zawierające informację  

o stanie księgowym 

spółki AWP Polska sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

sporządzone dla celów połączenia: 

spółki AWP Polska sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

ze spółką FCHM sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie  

na dzień 30 września 2022 roku 

 

Działając w imieniu i na rzecz AWP Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Spółki”), niniejszym oświadczamy, że 

stan księgowy Spółki na dzień 30 

września 2022 roku, odpowiada 

bilansowi, sporządzonemu na ten dzień 

przy wykorzystaniu tych samych metod i 

w takim samym układzie jak ostatni 

bilans roczny, który stanowi załącznik do 

niniejszego oświadczenia. 

 

Warszawa, dnia 28 października 2022 roku 

Appendix No. 3 to the Merger Plan 

 

Statement containing information on the 

accounting status of AWP Polska sp. z o.o. 

as of 30 September 2022 roku 

STATEMENT 

containing information  

on the accounting status  

of AWP Polska sp. z o.o.  

with its registered office in Warsaw 

prepared for the purposes of merger: 

AWP Polska sp. z o.o.  

with its registered office in Warsaw 

with FCHM sp. z o.o. 

 with its registered office in Warsaw  

as of 30 September 2022  
 

 

Acting for and on behalf of AWP Polska  

sp. z o.o. with its registered office in 

Warsaw (hereinafter referred to as the 

"Company"), we hereby declare that the 

Company's book balance as of 30 

September 2022 corresponds with the 

balance sheet prepared as of that date 

using the same methods and in the same 

layout as the most recent annual balance 

sheet, which is attached to this statement. 

 

Warsaw, 28 October 2022 

 

W imieniu i na rzecz/for and on behalf of AWP Polska sp. z o.o.: 

 
 

___________________________________ 

Piotr Ruszowski 

Członek Zarządu/Member of the Management Board 

 

 

___________________________________ 

Piotr Junczewski 

Członek Zarządu/Member of the Management Board 
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