
Mościska, dnia 31 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o dokonanym połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej KGL. 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej spółka przejmująca lub KGL) połączyła 
się ze spółkami: 

●    „Marcato” sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie (dalej Marcato);
●    „C.E.P. Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach (dalej CEP);
●    „Moulds” sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (dalej Moulds).

(spółki Marcato, CEP oraz Moulds razem dalej jako spółki przejmowane)

Spółki przejmowane zostały przejęte w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez spółkę przejmującą i od dnia 31 grudnia 2019 r.  
działają jako jedna spółka pod �rmą Korporacja KGL S.A.

Z uwagi na okoliczność, że spółka przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych, 
połączenie zostało przeprowadzone - stosowanie do dyspozycji art. 516 § 6 KSH - w sposób uproszczony, zgodnie z właści-
wymi przepisami KSH. 

Połączenie zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że spółka przejmująca z dniem 31 
grudnia 2019 r. przejęła wszystkie należności i zobowiązania spółek przejmowanych. 

W wyniku połączenia nastąpiło przejście przedsiębiorstw Marcato, CEP oraz Moulds na KGL, a także przejęcie wszelkich 
zobowiązań i należności wynikających z dotychczasowej działalności Marcato, CEP oraz Moulds przez KGL. 

Dla kontrahentów wszystkich spółek biorących udział w połączeniu oznacza to zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej 
i prawnej, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań spółki przejmującej oraz spółek przejmowanych. W szczegól-
ności wszystkich należności i zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów.

Z uwagi na powyższe z datą 31 grudnia 2019 r. spółka przejmująca z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków 
prawnych, których stronami były w tej dacie spółki przejmowane. Od tego dnia wszystkie faktury należy wystawiać na spółkę 
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (NIP: 1181624643).

Liczymy na to, że połączenie spółek umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno - organiza-
cyjnych, a także umożliwi sprawniejszą realizację długookresowych przyjętych celów strategicznych. 
W związku z tym mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca z Państwem stanie się jeszcze 
bardziej aktywna i owocna.
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