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hectas to od teraz Vebego 
 

 

Drodzy Współpracownicy! 

 

Mam przyjemność poinformować dzisiaj Państwa, że grupa firm hectas, zgodnie z zapowiedziami, 
połączyła się z dniem 1 stycznia 2023 r. z naszym przedsiębiorstwem siostrzanym grupy Servico, a nazwa 
została zmieniona na Vebego - tak jak nazywa się nasz koncern macierzysty w Holandii. Poniżej 
prezentujemy zestawienie nazw nowych wspólników i pozostałe informacje dotyczące tej zmiany. 
 

Informacja dla współpracowników FAMA: 

w przypadku naszych przedsiębiorstw siostrzanych FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility 

Management mbH brakuje jeszcze oficjalnego wpisu do Rejestru Handlowego, aby zmiana nazwy 

obowiązywała oficjalnie. Oczekujemy, że kwestia zostanie załatwiona w styczniu. Do tego momentu, 

korzystamy ze znanych dotychczas nazw. 

 

Nie ma konieczności wprowadzania zmian w umowie o pracę. 
Państwa umowa o pracę będzie kontynuowana bez konieczności wprowadzania zmian. Także Państwa 
miejsce pracy pozostaje niezmienione. 

 

Vebego Deutschland – nasza przyszłość 

Wraz z połączeniem i zmianą nazwy firmy rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszego 
przedsiębiorstwa. Jako firma Vebego Deutschland poszerzymy zakres swoich możliwości. Możemy 
połączyć siły i dalej wykorzystywać możliwości inwestycyjne, aby móc zaoferować naszym klientom jak 
najlepszy serwis, a Państwu bezpieczne miejsce pracy i możliwości rozwojowe. A to wszystko zgodnie z 
mottem Vebego „Great work”: praca zapewniająca naszym współpracownikom, klientom i 
społeczeństwu dodatkowe wartości.  
 

Cieszymy się, że możemy wspólnie z Państwem podążać tą nową drogą.  
 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Markus Breithaupt

CEO Vebego Deutschland 

Wuppertal,13 stycznia 2023 r. 



Informacje dotyczące zmian

hectas i Servico tworzą  
firmę Vebego Deutschland

Zmiany dotyczące nazwy przedsiębiorstwa hectas stały się faktem z dniem 1 stycznia 2023 r. Z niniejszego 

faktu wynikają następujące, nowe nazwy wspólników.  

Dotychczasowa nazwa

hectas Facility Services B.V. & Co. KG 

Forster Industrie- und Kesselreinigungsgesellschaft mbH

FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management mbH

hectas Sicherheitsdienste GmbH

Nowa nazwa 

Vebego Facility Services B.V. & Co. KG 

Vebego Industrial Cleaning Services GmbH 

Vebego Landscaping Services GmbH 

Vebego Security Services GmbH

Co się zmienia?

• Nazwa firmy

• Strona Web & URL (vebego.de)

• Adresy e-mail (imię.nazwisko@vebego.de)

• Logo & Branding (będą stopniowo zmieniane wraz z upływem 

czasu, np. na odzieży roboczej)

• Profile w mediach społecznościowych (@Vebego Deutschland)

Co się nie zmienia? 

• Umowy o pracę (są kontynuowane bez wprowadzania 

zmian) 

• Miejsce świadczenia pracy

• Numery telefonów + adresy przedstawicielstw

• Osoba do kontaktu kompetentna ds. Państwa obiektu

Co podlega zmianie, a co pozostaje na dotychczasowych zasadach?

Czy chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś 

więcej o nowej firmie Vebego Deutschland?

Prosimy o obserwowanie nas w mediach społecznościowych i na naszej 

stronie Web vebego.de. Wystarczy zeskanować kod QR i obserwować 

kanał.

Firma hectas Gebäudereinigungsservice GmbH zachowuje jeszcze do wiosny 2023 roku swoją nazwę firmową, korzysta jednakże już 

teraz z wizerunku rynkowego Vebego. Zmiana nie dotyczy natomiast firmy Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG, gdyż 

to przedsiębiorstwo już od 2022 r. nazywa się Vebego.  

W razie pytań znane Państwu osoby do kontaktu chętnie służą Państwu pomocą.


