
Łężyce, dnia 02.06. 2022 r. 

 

OXIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Łężycach 

ul. Topolowa 1a 

84-207 Łężyce 

KRS: 0000972222 

NIP: 5882481575 

 

 

 

 

Zawiadomienie o przekształceniu 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 działając w imieniu OXIMO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Łężycach przy ulicy Topolowej 1a, 84-207 Łężyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972222, posiadającej numer NIP: 

5882481575 , kapitał zakładowy: 55.000,00 zł [dalej: Spółka] informuję, że postanowieniem z 

dnia 01 czerwca 2022 r. wydanym w sprawie o sygnaturze GD.VIII Ns-Rej.KRS 9083/22/418 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego po jej przekształceniu z prowadzonej przez Pana Macieja 

Nowopolskiego działalności gospodarczej pod firmą Maciej Nowopolski OXIMO z 

siedzibą w Łężycach, ul. Topolowa 1a, 84-207 Łężyce, wpisanego do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego numer NIP: 

5862055160, REGON: 220938010 zgodnie ze złożonym w dniu 12 maja 2022 r. 

oświadczeniem o przekształceniu zaprotokołowanym przez Notariusza w Gdańsku Tomasza 

Binkowskiego za rep. A nr 6373/2022. Niniejsze przekształcenie jest podyktowane względami 

natury organizacyjnej i dynamicznym rozwojem prowadzonej działalności. 

 

 Jednocześnie wyjaśniam, że stosownie do przepisu art. 5842 § 1 kodeksu spółek 

handlowych Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

przekształcanego. Zgodnie z §  2 tego przepisu Spółka przekształcona pozostaje podmiotem 

w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed 



jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo 

ulgi stanowi inaczej. W konsekwencji Spółka przekształcona z mocy prawa wstąpiła we 

wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą 

Maciej Nowopolski OXIMO. W konsekwencji począwszy od dnia 01 czerwca 2022 r. stroną 

umowy z Państwem jest  OXIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Łężycach przy ulicy Topolowej 1a, 84-207 Łężyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972222, posiadająca numer NIP: 

5882481575 ,kapitał zakładowy: 55.000,00 zł. 

 

 Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o wystawianie wszelkich dokumentów 

rozliczeniowych począwszy od dnia 01 czerwca na: OXIMO Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach przy ulicy Topolowej 1a, 84-207 Łężyce, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972222, 

posiadającą numer NIP: 5882481575, kapitał zakładowy: 55.000,00 zł. 

 

 

 

Załącznik: 

- wydruk z KRS dot. Spółki 
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