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1 WPROWADZENIE 

1.1 Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie 
(„Spółka Przejmująca”, „Vaillant Group Serwis”) jest spółką z ograniczona 
odpowiedzialnością należycie utworzoną i działającą według polskiego prawa, której główny 
przedmiot działalności stanowi działalność w branży grzewczej oraz związanej z technologią 
wentylacji klimatyzacji. 

1.2 Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie („SSC Sopot”), 
Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie („SSC 
Chorzów”) oraz Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („SSC Kraków”) – dalej 
łącznie jako „Spółki Przejmowane” – są spółkami należycie utworzonymi 
i działającymi według polskiego prawa, których przedmiot działalności zasadniczo pokrywa się 
z przedmiotem działalności Spółki Przejmującej. 

1.3 Proponowane połączenie zakładać ma przejęcie przez spółkę Vaillant Group Serwis spółek 
SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (połączenie przez przejęcie) („Połączenie”) w celu 
racjonalizacji ekonomicznej i organizacyjnej, jak również pozostałych powodów wskazanych w 
pkt. 8 poniżej. 

1.4 Niniejsze sprawozdanie uzasadniające („Raport”), sporządzone przez Zarząd Spółki 
Przejmującej oraz komplementariuszy Spółek Przejmowanych, ma na celu uzasadnienie 
Połączenia, jego podstaw prawnych i ekonomicznych, a w szczególności parytetu wymiany 
ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) w Spółkach Przejmowanych na udziały 
w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Niniejszy raport stanowi sprawozdanie 
uzasadniające połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 w zw. z art. 520 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych („KSH”). 

2 PODSUMOWANIE I SKUTKI POŁĄCZENIA 

2.1 Połączenie polegać będzie na przejęciu SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków przez spółkę 
Vaillant Group Serwis i zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez 
przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na spółkę Vaillant Group Serwis w zamian 
za udziały, które Spółka Przejmująca wyda i przyzna wspólnikom Spółek Przejmowanych (z 
wyłączeniem wydania udziałów własnych na rzecz Spółki Przejmującej jako komplementariusza 
SSC Kraków). 

2.2 W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane i wykreślone z rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego. Skutek prawny wykreślenia nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki Vaillant Group Serwis 
(„Data Połączenia” lub „Dzień Połączenia”). 

2.3 Ze względu na ogólne przepisy dotyczące połączeń (zawarte w KSH), w celu przejęcia Spółek 
Przejmowanych, jedyny wspólnik spółki Vaillant Group Serwis będzie zobowiązany do podjęcia 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Vaillant Group Serwis i 
utworzenia nowych udziałów, które zostaną przyznane (w całości) byłym wspólnikom SSC 
Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (z wyłączeniem wydania udziałów własnych na rzecz Spółki 
Przejmującej jako komplementariusza SSC Kraków). 

2.4 W wyniku Połączenia wszelka własność, tytuły i posiadane aktywa i pasywa Spółek 
Przejmowanych przejdą z Datą Połączenia na spółkę Vaillant Group Serwis jako spółkę 
przejmującą. 
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3 WPŁYW POŁĄCZENIA NA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK 

3.1 Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w drodze podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset 
dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów 
trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł 
(pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 
110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł 
(pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł 
(pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). 

3.2 W oparciu o przyjęte założenia, dane finansowe i metody wyceny zastosowane w procesie 
ustalania wartości majątku spółek uczestniczących w Połączeniu, a w szczególności wyceny, 
odpowiednio, udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz ogółu praw i 
obowiązków (udziału spółkowego) każdego ze wspólników Spółek Przejmowanych, Spółka 
Przejmująca i Spółki Przejmowane wspólnie uzgodniły następujący parytet wymiany ogółu praw 
i obowiązków (udziału spółkowego) w Spółkach Przejmowanych na udziały w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmującej: 

a) Eugeniusz Adam Słowik - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 
(cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki 
Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) 
komplementariusza SSC Sopot;  

b) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 
(cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) 
komandytariusza SSC Sopot; 

c) Eugeniusz Adam Słowik - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 
(czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział 
spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów; 

d) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 
42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów 
w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków 
(udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów; 

e) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 
16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w 
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków 
(udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; 

f) Vaillant Group Serwis – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie 
Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmującej, jako że stanowiłyby one udziały własne Vaillant 
Group Serwis. 

3.3 Członkom organów Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółek Przejmowanych ani żadnym innym 
osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o 
których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 KSH, za wyjątkiem: 
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a) uprawnienia osobistego przysługującego Eugeniuszowi Adamowi Słowikowi (jako 
wspólnikowi innemu niż Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000107787) w przedmiocie prawa do samodzielnego 
zwołania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sytuacji i na warunkach 
wskazanych w pkt 8.4. umowy Spółki Przejmującej, której projekt (umowa Spółki 
Przejmującej) będzie stanowić Załącznik nr 8 do planu połączenia Spółki Przejmującej ze 
Spółkami Przejmowanymi („Plan Połączenia”); 

b) uprawnienia osobistego przysługującego spółce Vaillant Saunier Duval spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) w 
przedmiocie wymogu uzyskania uprzedniej zgody tej spółki na dokonanie określonych 
czynności przez Spółkę Przejmującą – zgodnie z pkt 10.2 lit. l umowy Spółki Przejmującej, 
której projekt (umowa Spółki Przejmującej) będzie stanowić Załącznik nr 8 do Planu 
Połączenia; oraz 

c) uprawnienia osobistego przysługującego spółce Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, 
Niemcy (nr wpisu do niemieckiego rejestru handlowego: HRB 11775; będącej wspólnikiem 
spółki Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie - KRS: 0000107787) w przedmiocie wymogu uzyskania uprzedniej zgody tej 
spółki na dokonanie określonych czynności przez Spółkę Przejmującą – zgodnie z pkt 10.2 
lit. l umowy Spółki Przejmującej, której projekt (umowa Spółki Przejmującej) będzie 
stanowić Załącznik nr 8 do Planu Połączenia. 

4 WPŁYW POŁĄCZENIA NA WIERZYCIELI SPÓŁEK 

4.1 Zgodnie z art. 494 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa 
i obowiązki Spółek Przejmowanych, a w szczególności z Dniem Połączenia na Spółkę 
Przejmującą przejdą (w drodze sukcesji uniwersalnej) wszystkie licencje administracyjne, 
decyzje, zezwolenia oraz koncesje przyznane którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych, o ile 
ustawa lub stosowane decyzja administracyjna nie stanową inaczej.  

4.2 Chociaż, jak wskazano powyżej, całość majątku, zobowiązań itp. Spółek Przejmowanych 
zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, przepisy KSH wprowadzają pewne mechanizmy 
mające na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli (zarówno Spółek Przejmowanych, jak 
i Spółki Przejmującej), których roszczenia mogłyby być zagrożone w związku z Połączeniem. 

4.3 W związku z powyższym, art. 495-496 KSH nakłada obowiązek odrębnego zarządzania 
majątkiem każdej ze Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, tak, aby wierzyciele każdej 
ze spółek uczestniczących w łączeniu, mogli żądać zaspokojenia swoich roszczeń 
bezpośrednio z majątku dłużnika. 

4.4 Obowiązek odrębnego zarządzania majątkiem spółek uczestniczących w Połączeniu obciąża 
Spółkę Przejmującą (Zarząd Spółki Przejmującej) i powinien być wykonywany do momentu 
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wszystkich wierzycieli: 

a) których roszczenia poprzedzają Datę Połączenia (zgodnie z definicją w pkt. 2.2 powyżej);  

oraz jednocześnie 

b) którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu (tj. ogłoszenia, 
które następuje po Dacie Połączenia) zażądali zapłaty na piśmie. 

4.5 Należy zaznaczyć, że członkowie zarządu spółki Vaillant Group Serwis, jako Spółki 
Przejmującej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za odrębne zarządzanie majątkiem, a także 
za brak możliwości zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzycieli (wskazanych w pkt 4.4 
powyżej), ze względu na niewłaściwe zarządzanie majątkiem łączących się spółek. 
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5 WPŁYW POŁĄCZENIA NA PRACOWNIKÓW 

5.1 W wyniku Połączenia wszystkie aktywa oraz pasywa Spółek Przejmowanych przejdą na Spółkę 
Przejmującą na zasadzie sukcesji uniwersalnej, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z 
przepisów prawa, zaś Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji. 

5.2 W związku z powyższym, na Spółkę Przejmującą przejdą także zakłady pracy Spółek 
Przejmowanych rozumieniu art. 231 § 1 Kodeksu pracy. 

5.3 Ponadto, na skutek powyższego, w Dacie Połączenia Spółka Przejmująca stanie się 
automatycznie (z mocy prawa) stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zgodnie z art. 231 
§ 1 Kodeksu Pracy, w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy będą zatrudnieni przez 
Spółki Przejmowane w Dacie Połączenia. 

5.4 Spółka Przejmująca zamierza prowadzić działalność w zakresie zasadniczo pokrywającym się 
z dotychczasową działalnością Spółek Przejmowanych. 

5.5 W związku z przejściem zakładów pracy, w okresie 2 (dwóch) miesięcy liczonych od przejścia 
zakładu pracy, tj. Daty Połączenia, każdy z pracowników Spółek Przejmowanych może, bez 
wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie 
stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą 
z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

5.6 Od Daty Połączenia, w związku z rozwiązaniem Spółek Przejmowanych bez likwidacji, Spółka 
Przejmująca będzie wyłącznie odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania wynikające ze 
stosunków pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy na Spółkę Przejmującą, na takich 
samych zasadach jak za zobowiązania powstające po Dacie Połączenia. Dotychczasowe 
warunki zatrudnienia pracowników Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej pozostaną bez 
zmian. 

6. WPŁYW POŁĄCZENIA NA ZARZĄD  

Skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu pozostanie bez zmian. W skład zarządu 
Spółki Przejmującej nadal wchodzić będzie (i) Eugeniusz Adam Słowik - Członek Zarządu, (ii) 
Łukasz Marek Górnicki - Członek Zarządu, (iii) Łukasz Przemysław Gwiazdowski - Członek 
Zarządu oraz (iv) Petr Stoklasa - Członek Zarządu. 

7. PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA 

7.1 Wstęp 

7.1.1 Połączenie przez przejęcie 

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego 
majątku spółek SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków na spółkę Vaillant Group Serwis 
w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki Vaillant Group Serwis, które spółka Vaillant 
Group Serwis wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych (z wyłączeniem wydania udziałów 
własnych na rzecz Spółki Przejmującej, jako komplementariusza SSC Kraków).  

7.1.2 Przydział udziałów 

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w drodze podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z pkt. 3.1-3.2 powyżej.  

7.1.3 Księgowość 
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Wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych będą dla celów księgowych traktowane jako 
aktywa spółki Vaillant Group Serwis ze skutkiem od Daty Połączenia, a zatem transakcje Spółek 
Przejmowanych będą traktowane jako transakcje Spółki Przejmującej ze skutkiem od Daty 
Połączenia, z uwzględnieniem tego, że aktywa Spółek Przejmowanych będą zarządzane 
oddzielnie (od aktywów spółki Vaillant Group Serwis) do czasu zaspokojenia wierzycieli, o 
których mowa w pkt 4.4 powyżej lub zabezpieczenia ich roszczeń. 

7.2 Wycena aktywów i pasywów 

Wartość majątku spółki spółek uczestniczących w łączeniu, ustalono: 

1) dla Spółki Przejmującej – metodą księgową, jako że dotychczas Spółka Przejmująca nie 
prowadziła bezpośredniej działalności operacyjnej, zaś 

2) dla Spółek Przejmowanych – metodą mnożnikową jako adekwatną dla celów Połączenia i 
uwzględniającą dotychczasową działalność operacyjną Spółek Przejmowanych. 

Zarząd Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, jak również komplementariusze SSC Sopot, 
SSC Chorzów i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, uznały że zastosowane metody są 
adekwatne i prawidłowo oddają wartość majątków Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, 
wobec czego przeprowadzenie wyceny inną metodą nie było wymagane ani celowe. 

7.3 Brak obowiązku zgłoszenia połączenia 

Przeprowadzenie Połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie 
koncentracji, z uwagi na to, że Połączenie stanowi połączenie wewnątrzgrupowe, o którym mowa 
w art. 14 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).  

8. PODSTAWY EKONOMICZNE POŁĄCZENIA 

8.1 Cel Połączenia 

8.1.1 Wszystkie spółki uczestniczące w Połączeniu prowadzą szeroko zakrojoną działalność w 
branży grzewczej oraz związanej z technologią wentylacji klimatyzacji. 

8.1.2 Głównym celem Połączenia jest zorganizowanie stabilnego podmiotu o mocnych 
fundamentach, zdolnego do ugruntowania osiągniętej pozycji rynkowej i dalszego rozwoju 
działalności w zakresie branży grzewczej oraz związanej z technologią wentylacji klimatyzacji 
prowadzonej w ramach grupy kapitałowej, do której należą Spółka Przejmująca oraz Spółki 
Przejmowane, jak również zwiększenie i usprawnienie nadzoru nad całą grupą kapitałową. 

8.1.3 Dodatkowo, konsolidacja działalności spółek uczestniczących w Połączeniu pozwoli na 
oferowanie zdywersyfikowanego portfela usług przez uznany i ugruntowany podmiot, jakim jest 
spółka Vaillant Group Serwis znacznie zwiększając tym samym zasięg ekonomiczny i ogólne 
zyski spółki Vaillant Group Serwis (Spółki Przejmującej). 

8.1.4 Połączenie pozwoli także na synergię opartą w szczególności na: 

a) uproszczeniu struktury grupy kapitałowej, do której należy Spółka Przejmująca oraz Spółki 
Przejmowane oraz optymalizacji kosztów i wydatków administracyjnych ponoszonych przez 
spółki uczestniczące w Połączeniu, 

b) zwiększeniu zasobów finansowych Spółki Przejmującej, 
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c) poszerzeniu portfolio klientów zainteresowanych usługami łączących się spółek, 

d) usprawnieniu i uproszczeniu organizacyjnym działalności oraz procesów decyzyjnych 
spółek uczestniczących w Połączeniu, 

e) zapewnieniu zunifikowanego i jednolitego ładu korporacyjnego spółek uczestniczących w 
Połączeniu, 

f) uzyskaniu korzyści wynikających z efektów skali i synergii związanych ze wzrostem 
przychodów oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej podmiotu skupiającego w sobie aktywa 
materialne i niematerialne wszystkich spółek uczestniczących w Połączeniu, 

g) zwiększeniu rentowności prowadzonego biznesu. 

Odrębne funkcjonowanie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych generuje obecnie 
nieznajdujące uzasadnienia ekonomicznego koszty stałe związane z obsługą księgowo-
rachunkową, finansową oraz prawną trzech odrębnych podmiotów. Na dzień sporządzenia 
niniejszego Raportu wymagane jest w szczególności prowadzenie niezależnych ksiąg 
rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, składanie deklaracji podatkowych, 
prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz wypełnianie innych, ustawowych i pozaustawowych 
obowiązków o charakterze administracyjno-sprawozdawczym zarówno w odniesieniu do Spółki 
Przejmującej, jak i Spółek Przejmowanych. Z chwilą Połączenia Spółki Przejmującej ze 
Spółkami Przejmowanymi, z zastrzeżeniem art. 495 § 1-2 KSH, możliwe będzie ograniczenie 
wykonywania wskazanych czynności administracyjnych w odniesieniu do Spółek 
Przejmowanych, co pozwoli na optymalizację kosztów operacyjnych. 

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi przełoży się również na 
korzystniejsze postrzeganie przez pozostałe podmioty rynku finansowego. W rezultacie, 
konsekwencją planowanego Połączenia będzie zwiększenie zdolności pozyskania 
dodatkowego finansowania przez Spółkę Przejmującą oraz uzyskanie korzystniejszych ofert 
kredytowych względem warunków proponowanych obecnie oddzielnie w odniesieniu do każdej 
ze Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej. Uproszczenie struktury zwiększy także 
przejrzystość z perspektywy potencjalnych inwestorów oraz uprości proces analizy i oceny 
obecnej sytuacji prawno-finansowej, jak i potencjału biznesowego spółek uczestniczących w 
Połączeniu. 

8.1.5 W konsekwencji Połączenia, własność, tytuły prawne oraz posiadane aktywa i pasywa Spółek 
Przejmowanych przejdą na spółkę Vaillant Group Serwis, zgodnie z przepisami KSH. Spółka 
Vaillant Group Serwis stanie się uprawniona do majątku Spółek Przejmowanych oraz przejmie, 
wykona, i dopełni zobowiązań Spółek Przejmowanych począwszy od Dnia Połączenia. 

8.2 Reżim podatkowy 

Zgodnie z art. 93 Ordynacji podatkowej, spółka Vaillant Group Serwis, jako osoba prawna i Spółka 
Przejmująca łącząca się poprzez przejęcie osobowych spółek handlowych, wstępuje we wszystkie 
prawa i obowiązki przewidziane przepisami prawa podatkowego oraz obowiązki każdej ze Spółek 
Przejmowanych. 

Niniejszy Raport został przygotowany i uzgodniony przez: 
 

[PODPISY NA STRONIE BEZPOŚREDNIO NASTĘPUJĄCEJ] 
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[STRONA PODPISOWA] 

 

W imieniu Spółki Przejmującej: 

 

 

__________________________ 

Eugeniusz Adam Słowik 
Członek Zarządu 

 

 

__________________________ 

Łukasz Marek Górnicki 
Członek Zarządu 

 

W imieniu SSC Kraków: 

 

 

__________________________ 

Eugeniusz Adam Słowik 
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o. 

- komplementariusza SSC Kraków 

 

 

__________________________ 

Łukasz Marek Górnicki 
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o. 

- komplementariusza SSC Kraków 

 

W imieniu SSC Sopot: W imieniu SSC Chorzów: 

 

 

__________________________ 

Eugeniusz Adam Słowik 
komplementariusz 

 

 

__________________________ 

Eugeniusz Adam Słowik 
komplementariusz 
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