
Gdynia, 24.08.2021

M&MR Trading Polska Sp. z o.o. – od dzisiaj MMR Group Polska Sp. z o.o.
Zawiadomienie o zmianie nazwy (firmy) spółki oraz o procesie rebrandingu

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż w dniu 24.08.2021 nastąpiła zmiana dotychczasowej 
nazwy (firmy) spółki z:

M&MR Trading Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
na:
MMR Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przypominamy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy, przy czym wszystkie  
pozostałe dane rejestrowe, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery  
telefonów, a także adres siedziby pozostają bez zmian. Zmiana nazwy spółki nie 
wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną 
zawartych już umów, ani zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy (firmy) 
spółki nie powoduje też żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę 
zobowiązań, ani też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez 
naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

Proces zmiany nazwy (firmy) spółki połączyliśmy z rebrandingiem firmy – poniżej 
pragniemy Państwu zaprezentować nowe logo oraz nową odsłonę stron internetowych 
MMR Group Polska Sp. z o.o. wraz z jednostkami biznesowymi spółki. 

W skład spółki MMR Group Polska wchodzą tak, jak dotychczas trzy jednostki  
biznesowe, tj. MMR Group TransComfort, MMR Group PrintSolutions (wcześniej 
PHOENIX Xtra Print Polska) oraz MMR Group MediaTransfer (wcześniej TTM 
Technologia Transferu Mediów). 

www.mmrgroup.pl

www.tc.mmrgroup.pl www.ps.mmrgroup.pl   www.mt.mmrgroup.pl



Modyfikacja nazwy i proces rebrandingu są konsekwencją rozwoju, wyrażają  
naszą biznesową siłę i długoletnią działalność na rynku polskim. Na początku  
dostarczaliśmy wyłącznie produkty, których najwyższy standard i technologia były dla 
nas bodźcem do skomponowania kompleksowej oferty systemu. Na przestrzeni 30 lat  
przeobraziliśmy się z firmy handlowej w niezależnego oferenta kompleksowych 
i kompatybilnych produktów, usług, systemów i własnych marek. Wyszliśmy z roli 
dystrybutora, aby stać się ekspertem, doradzać i wyznaczać nowe drogi. 

Jako MMR Group Polska Sp. z o.o. manifestujemy nasz dotychczasowy wkład  
w polską branżę przemysłową i poligraficzną, a także dalsze plany rozwoju w myśl 
naszej dewizy „Wdrażamy technologię, dostarczamy wartość” / „Implementing 
technology, delivering value”. 

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie naszych danych w Państwa rejestrach  
księgowych oraz dokumentach zgodnie z poniższym:

MMR Group Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
NIP 584-10-16-120
Tel. 58 627 49 27
Fax. 58 627 49 28
biuro@mmrgroup.pl
tc.biuro@mmrgroup.pl (MMR Group TransComfort)
ps.biuro@mmrgroup.pl (MMR Group PrintSolutions)
mt.biuro@mmrgroup.pl (MMR Group MediaTransfer)

Dziękujemy za okazane zaufanie oraz dotychczasową współpracę. Równocześnie 
cieszymy się na kontynuację Państwa kooperacji z MMR Group Polska Sp. z o.o.  
W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych informacji pozostajemy do dyspozycji.  

Z poważaniem,

Marek Rochlitzki, Margareta Rochlitzki, Martin Rochlitzki
Zarząd MMR Group Polska Sp. z o.o.


