Wierzytelność

Wartość nominalna wierzytelności 1.752.993,54 zł
NOWA Cena minimalna – 10% wartości nominalnej
1.168.662,36 zł 175.299,35 zł
Termin składnia ofert 25.11.2022r.

Kto sprzedaje.
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Cuple Group
sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowgo Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX
Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 09.02.2022r. w sprawie IX GU
1054/21
Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 09.02.2022r.
Cel ogłoszenia.
Sprzedaż wierzytelności regresowej wchodzącej w skład masy upadłości.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność regresowa w związku z poręczeniem weksla in blanco Kamila
Chechlińskiego przez Cuple Group sp. z o.o. wobec HORTICO S.A. . Wierzyciel HORTICO S.A.
wyegzekwował należność od Cuple Group sp. z o.o. wobec czego powstała wierzytelność Cuple Group sp. z
o.o. do Kamila Chechlińskiego.
Kamil Chechliński złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie art. 56a – likwidacja przygotowana pre-pak.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IX GU 1196/21. We wniosku o ogłoszenie upadłości zostały
wskazane nieruchomości, które zgodnie z wnioskiem mają zostać nabyte przez konkretnego kupującego.
Podniesione zostały wątpliwości co do wyceny składników majątku sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego niebędącego biegłym sądowym.
Na obecnym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości opinię co do wyceny majątku sporządza biegły
sądowy.
Forma składania ofert
Oferty w formie pisemnej winny być składane na adres biura syndyka tj. Biuro Syndyka ul. Struga 19, 21-040
Świdnik. W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP
lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu.
Wadium
Wadium w wysokości 10.000,00 zł winno być wpłacona na rachunek bankowych nr 20 1050 1953 1000 0090
3268 2297. Odbiorcą przelewu jest Cuple Group sp. z o.o. w upadłości, Cuple 43, 24-200 Bełżyce.
Termin składania ofert
Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 25.11.2022r.
Termin rozpoznania ofert
Niepubliczne otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 29.11.2022r. w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040
Świdnik.

