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Warszawa, dnia 03.01.2018 r. 
 
 

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki 
 
Szanowni Państwo! 
 
W imieniu spółki SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uprzejmie 
informuję, że w dniu 03.01.2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki ,,SAR PW Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w spółkę SAR PW Spółka                            
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
 
W dniu 03.01.2018 r. nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. 
 
Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten 
sam podmiot. Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych  SAR PW Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja 
generalna). 
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego; 
zmianie uległ jedynie numer KRS. nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów. 
 
Jednocześnie pragnę nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekształcenie formy 
prawnej spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną 
zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań, jak również nie powoduje żadnych 
modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków 
wynikających z zawartych przez Spółkę umów. 
 
Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz 
na wszelkich dokumentach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków),                  
a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki: 
  
SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(dawniej ,,SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa) 
  
w obrocie handlowym używany będzie skrót: 
  
SAR PW Sp. z o.o.  
ul. Zwoleńska 97 
04-761 Warszawa 
NIP 952-208-03-79 
Regon 142130451 
Kapitał zakładowy spółki 28.514.201,12 zł. (w całości opłacony) 
KRS 0000710726  
 
W załączeniu odpis pełny z rejestru przedsiębiorców.  
 
Z wyrazami szacunku 
   Prezes Zarządu  
   Andrzej Różycki  
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