
  

Kraków, dnia 8 stycznia 2021 r. Kraków, January 8, 2021 
 
 
 

  
Od:  From: 
 
Veracomp S.A. 
ul. Zawiła 61 
30-390 Kraków 

 
Veracomp S.A. 
Zawiła Str. 61 
30-390 Kraków 

 
Veracomp – Exclusive Networks Poland S.A. 
ul. Szlak 77/222 
31-153 Kraków 
 
 
 
 
 

 
Veracomp – Exclusive Networks Poland S.A. 
Szlak Str. 77/222 
31-153 Kraków 
 

  
ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
NOTIFICATION ON SALE OF ENTERPRISE 

  
Działając w imieniu i na rzecz: Acting on behalf of and for benefit of: 
  
spółki pod firmą Veracomp S.A., spółki akcyjnej 
działającej zgodnie z prawem polskim z siedzibą 
w Krakowie, Polska, adres: ul. Zawiła 61, 30-390 
Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000096070 („Sprzedający”) 

a company Veracomp S.A., a joint stock 
company incorporated under the laws of Poland 
with its registered seat in Kraków, Poland, 
address: Zawiła Str. 61, 30-390 Kraków, entered 
in the business enterprises register of the 
National Court Register by the District Court for 
Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial 
Division of the National Court Register under 
KRS number 0000096070 (the “Seller” ) 

  
oraz and  

  
spółki pod firmą Veracomp - Exclusive 
Networks Poland S.A., spółki akcyjnej 
działającej zgodnie z prawem polskim z siedzibą 
w Krakowie, Polska, adres: ul. Szlak 77 / 222, 
31-153 Kraków (w trakcie, zmiana w KRS 
adresu na: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków), 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000703564  („Kupujący”). 

a company Veracomp - Exclusive Networks 
Poland S.A., a joint stock company incorporated 
under the laws of Poland with its registered seat 
in Kraków, Poland, address: Szlak Str. 77/222, 
31-153 Kraków (in progress, in KRS change of 
address into: Zawiła Str. 61, 30-390 Kraków), 
entered in the business enterprises register of 
the National Court Register by the District Court 
for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI 
Commercial Division of the National Court 
Register under KRS number 0000703564 (the 
“Purchaser”).  

  
W dniu 31 grudnia 2020 roku („Data 
Zamknięcia”) weszła w życie finalna umowa 
sprzedaży przedsiębiorstwa zawarta przez 
Sprzedającego i Kupującego, na podstawie 
której Kupujący kupił od Sprzedającego 
przedsiębiorstwo Sprzedającego działające pod 
firmą Veracomp („Przedsiębiorstwo”), w tym 
wchodzące w jego skład aktywa oraz przejął  
zobowiązania związane z prowadzeniem 
Przedsiębiorstwa.  

On December 31, 2020 (“Closing Date”) came 
into force the final asset purchase agreement 
signed by the Seller and the Purchaser, 
pursuant to which the Purchaser bought from 
the Seller the enterprise of the Seller under the 
name Veracomp (“Enterprise”) including assets 
within the Enterprise, and assumed liabilities 
connected with conducting the Enterprise.  



  

  
W wyniku nabycia Przedsiębiorstwa przez 
Kupującego, wszystkie aktywa Przedsiębiorstwa 
przysługują Kupującemu.  
 
W związku z zawarciem i wykonaniem finalnej 
umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, prawa i 
obowiązki Sprzedającego wynikające z umowy 
zawartej przez Sprzedającego z Państwem 
zostaną uznane za przeniesione ze 
Sprzedającego na Kupującego po otrzymaniu 
przez Państwa niniejszego Zawiadomienia, w 
następstwie jego otrzymania, z momentem 
przystąpienia przez Państwa do realizacji 
postanowień umowy zawartej ze Sprzedającym. 
Od przystąpienia do realizacji, Kupujący będzie 
uznany za stronę umowy z Państwem.  

As a result of purchase of the Enterprise by the 
Purchaser, all assets of the Enterprise pertain to 
the Purchaser.  
 
In connection with execution and performance of 
the final asset purchase agreement, rights and 
obligations of the Seller resulting from the 
agreement concluded by the Seller and you 
shall be considered as transferred from the 
Seller to the Purchaser once this Notification is 
received by you and further to such reception, 
as from the moment of performance by you of 
provisions of the agreement concluded with the 
Seller. As from such performance, the 
Purchaser shall be considered as a party to the 
agreement with you.  

  
Jednocześnie informujemy, że w świetle 
powyższego faktury będą wystawiane przez 
Kupującego, a wszelkie płatności powinny być 
regulowane na następujący rachunek bankowy 
Kupującego nr: 51160014621868951580000001 
w  banku BNP Paribas Bank Polska S.A. 
(ewentualnie, na inny jego rachunek bankowy 
wskazany w jego fakturach VAT). Z uwagi na 
powyższe uprzejmie prosimy, aby przyjmowali 
Państwo faktury Kupującego i ewentualnie, 
odpowiednio, na Kupującego wystawiali swoje 
faktury. 
 

Given the above, please be informed that all 
invoices will be issued by the Purchaser and any 
payments should be made to the bank account 
of the Purchaser No.: 
51160014621868951580000001 in the bank 
BNP Paribas Bank Polska S.A. (possibly, to its 
another bank account indicated in its VAT 
invoices). Given the above, please receive the 

Purchaser 's invoices and possibly, accordingly, 
please issue your invoices to the Purchaser. 

Adresy korespondencyjne Przedsiębiorstwa 
oraz adresy mailowe pracowników 
Przedsiębiorstwa pozostają bez zmian. 

All mailing addresses of the Enterprise and all e-
mail addresses of all employees of the 
Enterprise remain the same.  

  
Zarząd Kupującego składa się z następujących 
osób: 

1) Pana Mariusza Kochańskiego 
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 
oraz  

2) Pana Cezarego Seliga pełniącego 
funkcję Wiceprezesa Zarządu,  

 
przy czym dotychczasowe adresy mailowe 
pozostają bez zmian.  
 
Pan Adam Rudowski od Daty Zamknięcia nie 
jest już związany z Przedsiębiorstwem.  

The Management Board of the Purchaser 
comprises: 

1) Mr Mariusz Kochański holding position 
of the President of the Management 
Board and 

2) Mr Cezary Seliga holding position of the 
Vice-President of the Management 
Board, 

whereas current e-mails addresses remain the 
same.  

Mr. Adam Rudowski ceased to be connected 
with the Enterprise from the Closing Date.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

W imieniu Sprzedającego/On behalf of the Seller: 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________   ______________________________________   
                           Adam Rudowski                                                           Cezary Seliga  
                           Prezes Zarządu/                                                        Członek Zarządu/              
      the President of the Management Board                     the Member of the Management Board  
                                  (CEO)                                                                         (CFO) 

 
 
 
 
 

W imieniu Kupującego/On behalf of the Purchaser: 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________   ______________________________________   
                         Mariusz Kochański                                                           Cezary Seliga  
                           Prezes Zarządu/                                                          Wiceprezes Zarządu/              
      the President of the Management Board                  the Vice-President of the Management Board  
                                  (CEO)                                                                         (CFO) 
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