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ZAWIADOMIENIE
O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
Działając jako syndyk CDP sp. z o. o. w upadłości (nr KRS: 0000032579, NIP: 113-218-55-92),
na podstawie art. 176 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej „PrU”),
niniejszym zawiadamiam, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r.
ogłosił upadłość ww. spółki.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli ww. spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w
terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na
nieruchomościach ww. spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich
zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w
postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenie wierzytelności składa się Sędziemu-Komisarzowi w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
(00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) z zachowaniem wymogów formalnych, o których mowa
w art. 230 i nast. PrU, z powołaniem się na sygn. akt XVIII GUp 96/20.
/-/ Krystian Tkacz
syndyk
POUCZENIE
I. zgodnie z art. 54a PrU wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub
miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze
przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.
II. zgodnie z art. 239 PrU zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch
egzemplarzach. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem
Rejestru. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia
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wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem
Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i
przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.
III. zgodnie z art. 240 PrU w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w
przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności
niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w
spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające
jest powołanie się na tę okoliczność;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
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, administracyjne,
sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość
posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.
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