Setembre de 2010

Benvolguts senyors,

SYSFEED amb data d’inici el dia 1 d’Octubre de 2010, és el resultat d’agrupar en una sola societat, les
activitats, del Grup Garnova, relacionades amb la categoria 3, i que fins el 30 setembre de 2010
desenvolupen les següents societats :
- LIPIBAS
- HIJOS DE CANUTO VILA i la seva divisió ReciFood.
- GREIXOS I FARINES DE CARN “ GREFACSA”, planta de Begudà.
El mecanisme emprat, ha estat canviar la denominació i domicili social de la societat LIPIBAS SLU per
SYSFEED SLU amb el que es manté el CIF i posteriorment, fusió per absorció de les societats Hijos de
Canuto Vila SA amb sèu a Llerona i la Planta de Begudà de Greixos i Farines de Carn SAU
Les dades fiscals, administratives i de correspondència són:
SYSFEED S.L.U.
C/. Enric Granados, 8-18 2on G.
08403 Granollers (Barcelona)
CIF: B17674151
A nivell administratiu, tant si vostè és un proveïdor de producte o de serveis, de qualsevol de les plantes de
SYSFEED, i per tal d’evitar retards i errors innecessaris, li preguem que ens faci una factura per cada planta,
indicant de manera clara, el nom de la planta destinatària del producte o servei. Totes les factures i
correspondència s’hauran d’enviar a l’adreça fiscal i administrativa, esmentada anteriorment.
Cada planta productora de la companyia manté les persones i dades de contacte.
-

SYSFEED S.L.U. planta Llerona
SYSFEED S.L.U. planta Begudà
SYSFEED S.L.U. planta Sant Esteve d’en Bas

Confiem en la vostra collaboració per tal de poder dur a terme una gestió eficaç.
Rebin la nostra més cordial salutació.
Atentament,

SYSFEED S.L.U.

Nota Important :
La societat Greixos i Farines de Carn S.A.U “GREFACSA”, amb el CIF A58842170 seguirà, només, per a
l’activitat de tractament de subproductes carnis de categoria 1 i 2, a la planta de Térmens (Lleida).

