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INFORMACJA O ZMIANIE FIRMY
 
Szanowni Państwo!
  
Niniejszym pismem informujemy, że dnia 28 kwietnia 2020 r. spółka Datwyler Sealing Technologies
Deutschland GmbH Gednostka zależna Datwiler Group, Szwajcaria) podpisała umowę ze spółką SEALABLE
Solutions GmbH (Niemcy) dotyczącą wykupu menedżerskiego przedmiotowej jednostki zależnej.
Przedmiotem sprzedaży jest działalność w zakresie inżynierii lądowej i wodnej , a mianowicie produkcja
materiałów służących redukcji hałasu i drgań, które są stosowane do budowy nadbudówki kolejowej, metra
i linii tramwajowych, w tym mat podtorza, jak również produkcja gumowych uszczelek do rozwiązań
przemysłowych i gumowych podkładek do betonowych elementów prefabrykowanych stosowanych w 
tunelach.

W związku z tym zmianie uległa jedynie struktura i nazwa spółki. Wszystkie trwałe środki produkcji, takie jak
zakłady produkcyjne, urządzenia, magazyny i budynki, laboratorium stosowane przez spółkę Datwyler 
Sealing Technologies Deutschland GmbH w odniesieniu do wyżej wymienionego zakresu produkcji przenie-
sione zostały na własność spółki SEALABLE Solutions GmbH.

Oferta produktów, technologie, rozwój i inne zasoby własności intelektualnej, a także zespół zarządzający
i personel produkcyjny pozostaną takie same.

Zakład produkcyjny będzie nadal zlokalizowany w Waltershausen (w Niemczech). Wszystkie aktualne umowy
podpisane wcześniej z Datwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH zostają przeniesione na nowy
podmiot, pozostają ważne i zostaną odpowiednio zrealizowane.

W wyniku oddzielenia od grupy DATWYLER, my jako SEALABLE Solutions GmbH planujemy ustanowienie
niezależnej polityki dla naszych rynków, która doprowadzi do rozwoju produktów dostosowanych do
indywidualnych wymagań oraz wdrożenia nowych materiałów i technologii w celu poszerzenia naszej oferty
produktowej, zaspokojenia potrzeb klientów i utrzymania wysokiego poziomujakości produktów.

Okres przejściowy przewidziany na zmianę znaku towarowego DATWYLER na znak towarowy SEALABLE
w odniesieniu do znakowania i opakowania produktów, odnowienie certy�katów, paszportów i innych
obowiązkowych dokumentów będzie stopniowo realizowany do końca 2020 r.

Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpracy.
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