
 
 

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

ZMB BIAŁYSTOK SP. Z O.
15-558 Białystok, ul. Pozioma 

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami rozpowszechnianym przez 

przedstawicieli firmy PMB Sp. z o.o.  jakoby oferowane przez nią 

technologii i receptur zakładu PMB S.A. 

mogą wprowadzać w błąd zarówno Państwa , jak też konsumentów.

Firma PMB Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Warszawie jest wł

graficznego – logo zakładu PMB Białystok, sama nie będąc producentem oferowanych wyrobów ani 

właścicielem receptur. Ponadto oferowane przez wspomnianą firmę wyroby pod hasłem „Smaki 

Podlasia powracają” nie mają nic wspóln

Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import

 

Oświadczam jednocześnie, że jedynym właścicielem technologii i receptur zakładu PMB S.A. jest

ZMB Dystrybucja Spółka z o.o. z siedzibą

 

Poniżej przedstawiam  Państwu stosowne oświadczenie Syndyka masy upadłości PMB S.A. 

potwierdzające prawa naszej firmy do
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BIAŁYSTOK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
558 Białystok, ul. Pozioma 2, Tel/Fax +48 85 7423763, NIP: 966

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami rozpowszechnianym przez 

przedstawicieli firmy PMB Sp. z o.o.  jakoby oferowane przez nią produkty były wytwarzane według 

technologii i receptur zakładu PMB S.A. – oświadczam, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe i 

mogą wprowadzać w błąd zarówno Państwa , jak też konsumentów. 

Firma PMB Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Warszawie jest właścicielem tylko i wyłącznie znaku 

logo zakładu PMB Białystok, sama nie będąc producentem oferowanych wyrobów ani 

właścicielem receptur. Ponadto oferowane przez wspomnianą firmę wyroby pod hasłem „Smaki 

Podlasia powracają” nie mają nic wspólnego z Podlasiem – ich producentem jest 

Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga z siedzibą w Łysych. 

Oświadczam jednocześnie, że jedynym właścicielem technologii i receptur zakładu PMB S.A. jest

ZMB Dystrybucja Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Poziomej 2. 

Poniżej przedstawiam  Państwu stosowne oświadczenie Syndyka masy upadłości PMB S.A. 

potwierdzające prawa naszej firmy do  rzeczonych technologii i receptur. 

                                                                                                        Z poważaniem

 

                                                                                                         Jacek Sidorowicz

                                                                                                             Kierownik Sprzedaży ZMB Białystok

                                                                                                              w kanale tradycyjnym
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O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
966-20-86-554 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami rozpowszechnianym przez 

produkty były wytwarzane według 

oświadczam, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe i 

aścicielem tylko i wyłącznie znaku 

logo zakładu PMB Białystok, sama nie będąc producentem oferowanych wyrobów ani 

właścicielem receptur. Ponadto oferowane przez wspomnianą firmę wyroby pod hasłem „Smaki 

ich producentem jest Zakład 

Oświadczam jednocześnie, że jedynym właścicielem technologii i receptur zakładu PMB S.A. jest 

Poniżej przedstawiam  Państwu stosowne oświadczenie Syndyka masy upadłości PMB S.A. 

Z poważaniem 

Jacek Sidorowicz 

Kierownik Sprzedaży ZMB Białystok 

anale tradycyjnym 


