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SPLAST Sp. z o.o.
(następca prawny SPLAST KROSNO Sp. z o.o,)
ul. Lotników 13,38-400 Krosno

ZAWIADOMIENlE O DOKONANYM POŁĄCZENlU

W imieniu SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie (dalej: "Spółka" lub

"sPLAST"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON:

371015540, NlP: 6842265541, chcielibyśmy poinformować Państwa, że z dniem 18 lipca 2019 r. doszło do

połączenia poprzel przejęcie przez SPLAST spółki SPLAST KROSNO Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Krośnie, adres: ul. Lotników 13, 38 - 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd

Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w

wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: t8O8ż4678, NlP: 6842634518.

Z dniem polaczenia SPLAST KROSNO przestala istnieć iako odrebnv podmiot i stała sie cześcia SPLAST,

która przeieła wszvstkie prawa i obowiazki spLAsT kRosNo, w tvm prawa i obowiazki wvnikaiace z łaczacvch

nas umów.

Celem opisanego wyżej połączenia była pełna integracja SPLAST i SPLAST KROSNO, które już od

dłuższego czasu ściśle współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Proces ten nie

wpłynie w żaden sposób na współpracę pomiędzy Państwem a SPLAST bądź SPLAST KROSNO, która będzie

kontynuowana po połączeniu. Z perspektywy Państwa zmianie uległy jedynie dane identyfikacyjne kontrahenta.

Obecnie stroną wszelkich stosunków prawnych z Państwem jest SPLAST, której dane identyfikacyjne podane

zostały powyżej.

Wszelkie umowy handlowe, włączając w to prawa i obowiązki wynikające ze współpracy handlowej

pomiędzy Państwem a SPLAST KROSNO zostały przejęte z mocy prawa (zgodnie z postanowieniami art.494 KSH)

przez SPLAST. Przeniesienie tych umów, jak również wspomnianych praw i obowiązków, odbyło się
automatycznie i nie wymagało żadnych dodatkowych oświadczeń ani podpisywania aneksów do obecnie

obowiązujących umów lub zamówień.

W związku z powyższym wszelkie faktury VAT, jak również pozostała dokumentacja odnosząca się do

współpracy handlowej pomiędzy Państwem a SPLAST KROSNO od daty rejestracji połączenia powinna zawierać

dane SPLAST zamiast danych SPLAST KROSNO.

W wypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebowali dodatkowych informacji

dotyczących połączenia lub naszej współpracy po zakończeniu połączenia, prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku,
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