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Niniejszym
pismem informujemy, że dnia 28 kwietnia 2020 r. spółka Datwyler Sealing Technologies
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Przedmiotem
sprzedaży jest działalność
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej , a mianowicie produkcja
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materiałów służących redukcji hałasu i drgań, które są stosowane do budowy nadbudówki kolejowej, metra
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i linii tramwajowych, w tym mat podtorza, jak również produkcja gumowych uszczelek do rozwiązań
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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
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Sealing Technologies Deutschland GmbH w odniesieniu do wyżej wymienionego zakresu produkcji
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Oferta produktów, technologie, rozwój i inne zasoby własności intelektualnej, a także zespół zarządzający
i personel produkcyjny pozostaną takie same.
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Zakład produkcyjny będzie nadal zlokalizowany w Waltershausen (w Niemczech). Wszystkie aktualne umowy
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W wyniku oddzielenia od grupy DATWYLER, my jako SEALABLE Solutions GmbH planujemy ustanowienie
do rozwoju
dostosowanych do
niezależnej polityki dla naszych rynków,
która doprowadzi
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Okres przejściowy przewidziany na zmianę znaku towarowego DATWYLER na znak towarowy SEALABLE
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Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpracy.
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