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Krępice, 07.11.2022 r. 

 

„Jordahl & Pfeifer” Technika Budowlana sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 68, Krępice,  
55-330 Miękinia 

 

 

Zawiadomienie  

Szanowni Państwo, 

§ 1 
Zarząd „Jordahl & Pfeifer” Technika Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach zarejestrowanej przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000125686, NIP 8942303420, zawiadamia niniejszym, że wspólnicy tej 
spółki zamierzają dokonać połączenia spółki PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Krępicach ze spółką „Jordahl & Pfeifer” Technika Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Krępiach w trybie 
określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.  
 

§ 2 
W związku z powyższym Zarząd przedstawia Państwu poniżej najważniejsze informacje na temat 
planowanego połączenia: 

1. Planowane jest, że PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (dalej 
jako „Spółka Przejmowana”) zostanie połączona ze spółką „Jordahl & Pfeifer” Technika 
Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (dalej jako „Spółka Przejmująca”) poprzez 
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które spółka 
Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej, z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki Przejmującej (dalej jako „Połączenie"). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie 
rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.  

2. Spółka Przejmująca przy okazji Połączenia zmieni firmę na PFEIFER Polska sp. z o.o. 

3. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy 
właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „Dzień Połączenia").  

4. Połączenie wymaga przeprowadzenia wielu formalnych czynności, a wspólnicy Spółki 
Przejmowanej oraz wspólnicy Spółki Przejmującej nie mają bezpośredniego wpływu na termin 
dokonania wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS (wpis jest dokonywany przez sąd 
rejestrowy), w związku z czym Dzień Połączenia trudno obecnie wskazać. Wspólnicy mają przy tym 
nadzieję i dokładają starań, by Dzień Połączenia nastąpił w dniu 2 stycznia 2023 r.  

5. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że od Dnia Połączenia wszelkie dokumenty handlowe (w tym 
faktury VAT) powinny być od tego dnia wystawiane według następujących danych: 
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PFEIFER Polska sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia 

NIP: 8942303420, KRS: 0000125686 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie Państwa systemów informatycznych i księgowych do 
planowanych przez nas zmian. 

§3 
Zarząd deklaruje, że niezwłocznie po rejestracji Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Spółki 
Przejmującej poinformuje Państwa dokonaniu tej rejestracji oraz potwierdzi raz jeszcze skutki z tego 
wynikające w odrębnym piśmie, w szczególności potwierdzi Dzień Połączenia. 

 

Osoba do kontaktu w tej sprawie: 

Katarzyna Urbańska, adres e-mail: katarzyna.urbanska@pfeifer.pl 
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Krępice, 07.11.2022 

 

„Jordahl & Pfeifer” Technika Budowlana sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 68, Krępice,  
55-330 Miękinia 

 

Mitteilung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

§ 1 
Die Geschäftsführung der "Jordahl & Pfeifer" Technika Budowlana sp. z o.o. mit Sitz in Krępice, ul. 
Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia, eingetragen im Unternehmerregister beim Amtsgericht für 
Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX. Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters unter der 
Nummer KRS 0000125686, USt-IdNr. 8942303420, teilt mit, dass die Gesellschafter dieser Gesellschaft 
beabsichtigen, PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa sp. z o.o. mit Sitz in Krępice mit der Gesellschaft 
"Jordahl & Pfeifer" Technika Budowlana sp. z o.o. mit Sitz in Krępice gem. dem in Art. 492 § 1 Punkt 1 des 
Gesetzbuches für Handelsgesellschaften festgelegten Verfahren zu verschmelzen. 
 

§ 2 
In Anbetracht dessen übermittelt Ihnen die Geschäftsführung die wichtigsten Informationen zu der 
geplanten Verschmelzung: 

1. Es ist geplant, dass die Gesellschaft PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa sp. z o.o. mit Sitz in 
Krępice (hiernach „übertragende Gesellschaft") mit der Gesellschaft "Jordahl & Pfeifer" Technika 
Budowlana sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (hiernach "übernehmende Gesellschaft") verschmolzen 
wird und zwar durch Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaft auf 
die übernehmende Gesellschaft gegen Anteile, die die übernehmende Gesellschaft den 
Anteilsinhabern der übertragenden Gesellschaft gewähren wird und mit Erhöhung des 
Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft (hiernach "Verschmelzung"). Infolge der 
Verschmelzung wird die übertragende Gesellschaft ohne Liquidationsverfahren aufgelöst.  

2. Die übernehmende Gesellschaft wird ihre Firma in PFEIFER Polska sp. z o.o. ändern. 

3. Die Verschmelzung wird mit dem Tag wirksam, an dem die Verschmelzung (und die Erhöhung des 
Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft) von dem für den Sitz der übernehmenden 
Gesellschaft zuständigen Registergericht in das Unternehmerregister des nationalen 
Gerichtsregisters eingetragen wird (hiernach "Verschmelzungsstichtag"). 

4. Die Verschmelzung erfordert eine Reihe formeller Schritte und sowohl Gesellschafter der 
übertragenden Gesellschaft als auch Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft haben 
keinen direkten Einfluss auf den Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das 
Unternehmerregister des nationalen Gerichtsregisters (die Eintragung erfolgt durch das 
Registergericht), so dass der Verschmelzungsstichtag derzeit schwer zu bestimmen ist. Dabei 
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hoffen und bemühen sich die Gesellschafter, dass der Verschmelzungsstichtag der 2. Januar 
2023 sein wird.  

5. Gleichzeitig teilt die Geschäftsführung mit, dass alle Geschäftsdokumente (einschließlich der 
Rechnungen ) ab diesem Tag auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit folgenden Angaben 
ausgestellt werden müssen: 

PFEIFER Polska sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia 

USt-IdNr.: 8942303420, Registernummer KRS: 0000125686 

Wir bitten Sie, Ihre IT- und Buchhaltungssysteme auf die von uns geplanten Änderungen 
vorzubereiten. 

§3 
Die Geschäftsführung erklärt, dass Sie unmittelbar nach der Eintragung der Verschmelzung in das 
Nationale Gerichtsregister von dieser Eintragung in Kenntnis gesetzt werden und Ihnen die Folgen dieser 
Eintragung - insbesondere der Verschmelzungsstichtag - in einem gesonderten Schreiben noch einmal 
bestätigt werden. 

 

Kontaktperson zu dieser Angelegenheit: 

Katarzyna Urbańska, E-Mail: katarzyna.urbanska@pfeifer.pl 
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