Warszawa, dnia 3.10.2018r.
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I SPEDYCJI
"PAMTRANS" KRZYŻANOWSKI HENRYK
UL. PRZEMYSŁOWA 13
44-203 RYBNIK
Nr klienta: 6221001
ZAWIADOMIENIE O PRZEJĘCIU SPÓŁKI UTA POLSKA SP. Z O.O.
Z DNIEM 02.10.2018 R.
Szanowni Państwo,
W imieniu spółki TIMEX CARD Sp. z o.o. z przyjemnością informujemy o dokonanym w dniu 2.10.2018r.
połączeniu spółki TIMEX CARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000647504) ze spółką
UTA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000142942).
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej
(UTA Polska Sp. z o.o.) na Spółkę przejmującą (TIMEX CARD Sp. z o.o.)
Z dniem połączenia Spółka przejmująca na podstawie art. 494 § 1 KSH z mocy prawa wstąpiła we
wszystkie prawa i obowiązki, wynikające z umów zawartych przez Spółkę przejmowaną, w tym
prawa i obowiązki wynikające z zawartej z Państwem umowy.
Spółka TIMEX CARD Sp. z o.o. jako następca prawny Spółki przejmowanej będzie kontynuować
prowadzoną do tej pory przez Spółkę przejmowaną działalność gospodarczą (na dotychczasowych
zasadach) i będzie realizować na niezmienionych warunkach wszelkie zawarte przez Spółkę UTA Polska
Sp. z o.o. umowy oraz zobowiązania.
Wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie Państwa współpracy ze spółką UTA Polska
Sp. z o.o. zostaną wykonane przez spółkę TIMEX CARD Sp. z o.o.
W związku z powyższym prosimy o dopilnowanie, aby wszelkie dokumenty oraz korespondencja,
datowana po dniu przejęcia, były wystawiane i wysyłane na:
TIMEX CARD Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, NIP: 5213755802, KRS 0000647504.
Numery rachunków bankowych nie uległy zmianie. Wszelkie zobowiązania w stosunku do Spółki
przejmowanej (UTA Polska Sp. z o.o.) powinny być uregulowane na wskazany na fakturze/rachunku
nr konta wskazując jednocześnie jako odbiorcę Timex Card Sp. z o.o.
Połączenie naszych Spółek jest pierwszym etapem działań jakie podjęliśmy w celu ujednolicenia
i uproszczenia przepływu dokumentów i sposobu fakturowania. Żywimy nadzieję, że przekształcenia
pozytywnie wpłyną na jakość i potencjał świadczonych przez nas usług.
Z poważaniem

Magdalena Stawikowska – Krzciuk
Prokurent

Michał Gwiaździński
Prokurent

