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Warszawa, dnia 01.10.2019 r. 

 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2019 roku, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 

Kodeksu spółek handlowych, doszło do podziału NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 368094, 

REGON: 152185875, NIP: 9491924705, przez przeniesienie części jej majątku na rzecz TeleGo Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego za numerem KRS 706498, REGON 368855400, NIP 5213804216, które zostało 

potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Wskutek podziału nastąpiło rozdzielenie dotychczas prowadzonych przez NOVUM S.A. 

działalności energetycznej i gazowej od działalności telekomunikacyjno-obsługowej. Działalność 

energetyczna jest nadal prowadzona przez NOVUM S.A., natomiast TeleGo Sp. z o.o. przejęło 

działalność telekomunikacyjno-obsługową, tj. działalność związaną ze sprzedażą usług 

telekomunikacyjnych obejmujących świadczenie usług telefonii komórkowej, Internetu 

mobilnego i telefonii stacjonarnej WLR, telefonii nomadycznej oraz usług teleopieki, a także 

polegającą na działalności zarządzania operacyjnego i finansowego oraz sprzedaży obejmującej 

usługi utrzymania i obsługi klienta, w tym profesjonalne usługi rozliczania sprzedaży, sprzedaży 

pośredniej i bezpośredniej, windykacji należności oraz finansowo-księgowe.  

 

W związku z czym z dniem 1 października 2019 r. TeleGo Sp. z o.o. wstąpiła w prawa  

i obowiązki NOVUM S.A. w zakresie przejętej działalności telekomunikacyjno-obsługowej.  

 

Powyższa zmiana nie wymaga od Państwa, jako dotychczasowych Klientów Novum S.A., 

podejmowania dodatkowych działań, ponieważ TeleGo Sp. z o.o. staje się stroną zawartych  

z Państwem umów i usługi będą świadczone na Państwa rzecz w dotychczasowym zakresie. 

Oznacza to również, że warunki zawartych umów pozostają bez zmian. Proszę mieć jednak na 

uwadze, że zmianie uległ numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat należności 

wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowy numer rachunku bankowego 

widnieje na przekazywanych Państwu fakturach.  

 

W celu pozyskania dalszych informacji, zapraszamy Państwa do kontaktu za pomocą 

infolinii TeleGo Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 801 048 048 (z telefonów komórkowych: 

 29 765 06 50) lub skorzystania ze strony internetowej: telego.pl 
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