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Wierzyciele
Energia dla Firm S.A. w upadłości
z siedzibą w Warszawie

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
Syndyk masy upadłości Energia dla Firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie
zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 grudnia 2018 roku, wydanym
w postępowaniu o sygnaturze akt X GU 1936/18, została ogłoszona upadłość Energia dla Firm S.A. z
siedzibą w Warszawie. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.
Sąd wezwał wierzycieli, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o upadłości w
„Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na
adres:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział X Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa
Sędzia-Komisarz
SSR Monika Mysiakowska - Choina
Sygn. akt X GUp 1150/18
Sąd wezwał 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 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w

„Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w
postępowaniu upadłościowym.
Mając na uwadze powyższe syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego
2003 roku Prawo upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy
upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru
pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za
pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).
Wzór zgłoszenia wierzytelności określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2015 roku oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia
18 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energia dla Firm S.A. jest dostępne do pobrania na
stronie internetowej upadłej Spółki: www.energiadlafirm.pl

