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Gdańsk, dnia 29.12.2010 roku 

 
 
 
 
 

  
Szanowni Państwo, 

 
 
W imieniu BPT EcoTech A. Stamirski, L. Wilkoszewski Spółki cywilnej z siedzibą 
w Gdańsku (dalej „EcoTech s.c.”) oraz EcoTech Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Gdańsku (dalej „EcoTech 
Sp. z o.o. Sp. k.”), informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2011 roku planowane jest 
przejęcie przez EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 
Kodeksu cywilnego EcoTech s.c. 
 
Wskazane powyżej działanie związane jest z przekształceniem EcoTech s.c. 
(podmiot przejmowany), poprzez wniesienie przedsiębiorstwa tego podmiotu w 
rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. (spółki 
przejmującej) jako pokrycie podwyższonego udziału kapitałowego jej 
wspólników.  
Przejęcie przedsiębiorstwa oznacza przejście na EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. 
wszelkich składników przedsiębiorstwa, w tym wszystkich praw i wierzytelności, 
a także przyjęcie przez nabywcę przedsiębiorstwa odpowiedzialności za 
zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
 
W wyniku powyższego, EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. stanie się z mocy prawa stroną 
umów łączących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod 
firmą EcoTech s.c. z innymi podmiotami gospodarczymi i będzie związana 
treścią zawartych umów.  
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Przyczyną wskazanych powyżej zmian organizacyjnych jest dążenie do 
optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystanie pełnego 
potencjału kapitałowego, organizacyjnego oraz finansowego tej działalności. 
Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego umożliwia, 
bądź ułatwia uzyskiwanie zewnętrznego finansowania m.in. w postaci funduszy 
unijnych. Formuła spółki komandytowej jest bardziej znana i powszechna na 
rynku jako przedsiębiorca, a jednocześnie spółka cywilna status przedsiębiorcy w 
ogóle utraciła. 
Planowane działania mają na celu poprawę konkurencyjności podmiotu i w 
ramach przyjętej strategii rokują zwiększeniem rynku oraz przyrostem miejsc 
pracy. Przeprowadzona zmiana stworzy warunki do dynamicznego rozwoju 
działalności przez tą spółkę po przejęciu przedsiębiorstwa.  
 
Z uwagi na powyższe, od dnia 01 stycznia 2011 roku właściwym podmiotem do 
wszelkich rozliczeń wynikających z zawartych przez EcoTech s.c. umów jest 
EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. (przy zachowaniu oznaczeń i numeracji tych umów), w 
związku z czym wszelkie dokumenty, faktury, umowy, aneksy prosimy kierować 
zgodnie z poniższymi danymi: 
 
EcoTech Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią Spółka komandytowa 
ul. M. Reja 3 
80-404 Gdańsk 
NIP 957 – 104 – 40 - 53 
REGON 221101566 
 

 
 

Z poważaniem 
 
 
Zarząd EcoTech 

 
 

Aleksander Stamirski               Lech Wilkoszewski 
 
 
 


