
 

 

Aneks nr 1 

z dnia 1.03.2016 r. 

 

do Regulaminu Świadczenia Międzynarodowych Usług Przewozu Drogowego 

Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 

 

§ 1 

Zważywszy, że: 

1) W dniu 1 marca 2016 r. nastąpił podział spółki Raben Polska  sp. z o.o. z 
siedzibą w Robakowie (KRS: 0000044200, REGON: 361706186, NIP: 7773249627, „spółka 
dzielona”), przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 
Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie), na spółkę Raben Logistics Polska  
sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie (KRS: 0000561623, NIP: 7773249627, REGON 361706186, 
„spółka przejmująca”).  

2) W wyniku podziału, na spółkę Raben Logistics Polska sp. z o.o. (spółkę przejmującą) została 
przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Raben Polska sp. z o.o. w rozumieniu art. 
4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 
pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obejmująca 
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych 
(aktywów i pasywów), stanowiący Jednostkę Biznesową – Transport i Logistyka, w ramach 
której prowadzona jest działalność m.in. w zakresie świadczenia na rzecz klientów - 
przedsiębiorców usług przewozu drogowego przesyłek towarowych na terenie kraju oraz w 
ruchu międzynarodowym; 

3) W dniu 1 marca 2016 r. (dzień wydzielenia), wszelkie aktywa i pasywa Raben Polska 
wchodzące w skład Jednostkę Biznesową – Transport i Logistyka zostały przejęte przez spółkę 
Raben Logistics Polska sp. z o.o. (spółkę przejmującą). W konsekwencji, zgodnie z art. 531 
Kodeksu spółek handlowych, Raben Logistics Polska sp. z o.o. wstąpiła z Dniem wydzielenia 
we wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych (umów), których stroną jest 
Raben Polska sp. z o.o., a które związane są z Jednostkę Biznesową – Transport i Logistyka, w 
tym umowy o świadczenie usług przewozu drogowego przesyłek towarowych na terenie kraju 
oraz w ruchu międzynarodowym (sukcesja uniwersalna); 

z dniem 01 marca 2016 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia Międzynarodowych Usług 
Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o., obowiązującym od dnia 
12 sierpnia 2014 r. (dalej „Regulamin”), następujące zmiany: 

1) zmienia się tytuł Regulaminu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Regulaminu Świadczenia Międzynarodowych Usług Przewozu Drogowego 

Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.” 

2) zmienia się dane Przewoźnika, wskazane na wstępie Regulaminu na następujące: 

„Raben Logistics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowej 1, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000561623, posiadająca kapitał 
zakładowy w wysokości 1.136.957.700,00 PLN oraz numer NIP 7773249627, zwana w dalszej 
treści Przewoźnikiem, świadczy na terenie kraju, na rzecz Przedsiębiorców, usługi przewozu 
drogowego przesyłek towarowych, na podstawie „Regulaminu Świadczenia Międzynarodowych 
Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.”, 
zwanego w dalszej treści Regulaminem, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.).” 

3) zawarte w treści Regulaminu oraz w treści załączników do Regulaminu oznaczenie „Raben 
Polska sp. z o.o.” zastępuje się oznaczeniem „Raben Logistics Polska sp. z o.o.”  



 

 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  

 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 r. 

 

 

 

……………………………………………… 

Zarząd 

Raben Logistics Polska sp. z o.o. 

 

 


