Sygn. akt. VI GUp 146/17
Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości
POŻYCZKA GOTÓWKOWA Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000119317)
Na podstawie art. 176 prawa upadłościowego i naprawczego niniejszym zawiadamiam, iż
postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia
24 lipca 2017r. ogłoszono upadłość POŻYCZKA GOTÓWKOWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000119317) obejmującą likwidację majątku
upadłego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Werengowskiego oraz syndyka
masy upadłości w osobie Janusza Łepkowskiego.
Jednocześnie Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku
do upadłego w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu
upadłości. Wezwano także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste
ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w
księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o
obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w
postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia (i załączniki) winny być składane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego
Komisarza na adres:
Sędzia Komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
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Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać następującym wymogom formalnym:
a) powinno zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
- oznaczenie rodzaju pisma
- osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
- podpisy strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art.126 §1 k.p.c.)
b) w zgłoszeniu wierzytelności należy nadto podać:
1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce
zamieszkania albo siedzibę;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności
niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej
prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem
osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub
administracyjne;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość
posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.
(art.240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60,
poz. 535).
c) zgłoszenie wierzytelności winno być dokonane pisemnie w dwóch egzemplarzach, zaś
do pisma zgłaszającego wierzytelność należy załączyć oryginały lub notarialnie
poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenie, bądź też odpisy
poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata, będących pełnomocnikiem
wierzyciela, który wierzytelność zgłasza. (art.239 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo
upadłościowe i naprawcze – Dz.U. Nr 60, poz.535).
d) jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany
przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, zgłoszenie
wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym w art. 239 i 240 lub zawierające
inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu podlega zwrotowi bez wzywania do
jego uzupełnienia.
Stosownie do treści art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego postępowania
egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte
przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.
Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości.

