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Gliwice, 20 grudnia 2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU FORMY PRAWNEJ 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 Szanowni Państwo 

 W imieniu spółki Claude ICT Poland Sp. z o .o., z siedzibą w Gliwicach informuję,  

że w dniu 20 grudnia 2017 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej pod nazwą  

Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski (przedsiębiorca przekształcony) z siedzibą w Gliwicach,  

w Claude ICT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. 

 Dnia 20 grudnia 2017 r. dokonano wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000708939. 

 Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności marki TeleCube. 

Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1577 ze zm.), dalej ksh, Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach jest prawnym 

następcą wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształconego (tzw. sukcesja generalna). 

Dlatego, też przekształcenie formy prawnej działalności gospodarczej nie ma wpływu na ważność 

dotychczas zawartych umów.  

 Zachowany pozostaje numer rachunku bakowego w banku PKO BP S.A.. Prosimy zwrócić 

uwagę na zmianę numeru NIP na 9691628727 oraz numeru REGON na 369023334 oraz adresu 

siedziby i adresu do korespondencyjnego, tj. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice.  

 Uprzejmie prosimy o odnotowanie pisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.  

Aktualne dane spółki: Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy 

Toszeckiej 101, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 708939, NIP 9691628727, 

REGON: 369023334, RPT: 9990, z kapitałem zakładowym w kwocie 125.000,00 zł opłacony w całości. 

 Korzystając z niniejszej okazji, chciałbym Państwu podziękować za zaufanie do usług 

świadczonych przez markę TeleCube. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia powstałe 

na wskutek zaistniałych zmian. Pragniemy podkreślić, iż naszym nadrzędnym celem jest dążenie do 

świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

        Z poważaniem, 

 

        Tomasz Dworakowski 

         Prezes zarządu 


