�A5

®

Making vehicles special

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
SPÓŁKI

INFORMATION ON CHANGE OF THE
COMPANY'S REGISTERED OFFICE

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Zarząd Spółki WAS Wietmarscher Sp. z o.o.
z przyjemnością informuje, że w związku
rozwojem firmy od dnia 15.11.2021 r,
siedziba spółki znajduje się pod adresem:

The Management Board of WAS
Wietmarscher Sp. z o.o. is pleased to inform
that due to the development of the company
as of 15.11.2021 the registered office of the
company is located at the following address:

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Ostaszewo 57a
87-148 Łysomice
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega
jedynie adres firmy.

At the same time we would like to inform you
that only the address of the company has
changed.

Wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS,
REGON, numer konta bankowego, numery
telefonów, a także adresy poczty
elektronicznej oraz strony internetowej
pozostają bez zmian.

All other data, including NIP (Tax
ldentufication Number), KRS (National Court
Register), REGON (National Business
Registry Number), bank account number,
telephone numbers, as well as e-mail and
website addresses remain unchanged.

Prosimy o aktualizację danych w swoich
bazach informacyjnych oraz kierowanie
korespondencji na powyższy adres.

Please update the data in your information
databases and direct your correspondence
to the above address.

W przypadku wątpliwości związanych ze
zmianą adresu, prosimy o kontakt z naszymi
pracownikami.

In case of any doubts related to the change
of address, please contact our employees.
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Andrzej Kurian
Członek Zarządu/ Board Member

W.A.S. Wletmarscher Polska Sp. z o.o.• Ostaszewo 57a • 87-148 Łysomice• tel. +48 56 674 41 30 • was@was.pl •www.was.pl•
ING Bank Śląski S.A. •SWIFT INGBPLPW •IBAN PLN 59 1050 1139 1000 0090 3229 1974 • IBAN EUR PL 37 1050 1139 1000 0090 3229 1982 •
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000172861 •
NIP EU PL9561879075 • REGON 870591250 • BDO 000101249 • wysokość kapitału zakładowego 6.770.000 PLN

