
 

 

Warszawa, dnia 18.03.2021 r. 
 
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 
ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, iż  planowane jest połączenie następujących spółek: 
 

a) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520), ul. Gdańska 132,  
NIP: 7270126358, REGON: 004275573, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000000120, kapitał zakładowy 
220.308.282,00  zł opłacony w całości (Spółka przejmowana), 
 

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), 
ul. Chłodna 51, NIP: 1070006155, REGON: 140806789, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271543, kapitał zakładowy 
107.912.677,00 zł opłacony w całości (Spółka przejmująca), 
 

wskutek czego z dniem połączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z Rejestru, 
a jej następcą prawnym będzie  Spółka przejmująca.  
Połączenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2021r. 
 
Jednocześnie wskazujemy iż Spółka przejmująca (dotychczasowa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) 
zmieni nazwę i od dnia połączenia zacznie działać pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 
 
Na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca wstąpi z dniem 9 kwietnia 2021 r. 
we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej wynikające z zawartych przed tym dniem umów, a co za 
tym idzie, z dniem połączenia Spółka przejmująca stanie się stroną wszystkich umów zawartych wcześniej 
przez UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi - bez konieczności ich aneksowania. 
 
W związku z powyższym, zawiadamiamy o danych rejestrowych Spółki przejmującej, jako danych 
obowiązujących od dnia 9 kwietnia 2021 r. w dokumentach finansowych i prawnych: 
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 
1070006155, REGON: 140806789, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000271543, kapitał zakładowy w wysokości 141.730.747,00 zł w całości 
opłacony. 
 
 
Jednocześnie wszelkie faktury VAT oraz inne dokumenty księgowe dotyczące realizacji umów od dnia  
9 kwietnia 2021 r. powinny być wystawione na ww. nowe dane Spółki (przejmującej). 
 
Z poważaniem, 
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