Vážený obchodný partner,

radi by sme Vám oznámili, že na základe zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťami:
R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o., so sídlom Ferienčíkova 4, 811 08 Bratislava, IČO: 35899701
a
ROJKOPLAST & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35908530
dôjde k 01.01.2015 k zlúčeniu oboch daných spoločností.

Nástupníckou spoločnosťou sa stane spoločnosť TICHELMANN SK, s.r.o., pričom si Vám dovoľujeme dať
do pozornosti nasledujúce základné identifikačné údaje platné od 01.01.2015:

Názov:

TICHELMANN SK, s.r.o.

Fakturačná adresa:

Ferienčíkova 4, 811 08 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Bojnická 10, 831 04 Bratislava
IČO: 35899701

DIČ: 2021874833

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN:

SK17 7500 0000 0040 2081 1730

IČ DPH:

SWIFT:

SK2021874833

CEKOSKBX

Výkonným vedením spoločnosti TICHELMANN SK, s.r.o. budú poverení
Radoslav Molnár

Ing.René Rojko

e-mail: molnar@tichelmann.sk

e-mail: rojko@tichelmann.sk

tel.:

00421 905 386 990

tel.:

00421 905 321 023

Sídla prevádzok spoločnosti budú od 01.01.2015 nasledujúce (nezmenené):

Výroba 1:

Stará Bratislavská cesta, Areál Agrometal, 919 43 Cífer

Výroba 2:

Cintorínska 1, 932 01 Veľký Meder

Predajný sklad:

Bojnická 10, 831 04 Bratislava (areál PROTETIKY, 4. posch. kancelárie)

Novo vzniknutá spoločnosť TICHELMANN SK, s.r.o. prevezme od oboch spoločností výrobné, skladové aj
administratívne zdroje, a tým poskytne svojim zákazníkom:







výrazne väčšiu výrobnú kapacitu (8 prevíjacích strojov – cca 10 paliet/pracovná smena),
väčšie skladové priestory (2000m2) a skladové zásoby (600 000,- až 800 000,- EUR),
rýchlejšie dodacie lehoty,
kvalitnejšie služby,
flexibilitu vo výrobnom a distribučnom programe.

Spojením oboch firiem sa stávame stabilnejším, silnejším a dôveryhodnejším partnerom pre všetky subjekty
v rámci existujúceho obchodného styku.
Postupný proces zmien budeme intenzívne komunikovať so všetkými našimi partnermi, či už ide o zákazníkov,
dodávateľov, poskytovateľov rôznych služieb, úrady a inštitúcie.
Ďalšie dôležité informácie sa dozviete počas osobných stretnutí s obchodnými zástupcami, prostredníctvom emailov, alebo na našich webových stránkach www.rmbal.sk a www.rojkoplast.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Na záver vyjadrujeme presvedčenie, že zlúčenie oboch spoločností do jedného subjektu sa prejaví skvalitnením
našich vzájomných vzťahov a rozvojom spolupráce v budúcnosti.
S úctou
vlastnoručný podpis

Radoslav Molnár - konateľ

Ing. René Rojko - konateľ

R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o.

ROJKOPLAST & PARTNERS, s.r.o.

