Pakiet należności
Nowa niższa cena
Cena 13.690,00 zł (wartość nominalna 273.800,00 zł)

Kto sprzedaje.
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Macieja
Orzechowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z dnia 02.08.2019r. w sprawie IX
Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 02.08.2019r.
Cel ogłoszenia.
Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta, którego Syndyk przedstawi Sędziemu-Komisarzowi z wnioskiem o
zgodę na sprzedaż (art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe).
Przedmiot sprzedaży.
Należności przysługujące upadłemu Maciejowi Orzechowskiemu wobec jego małżonki upadłej Edyty
Orzechowskiej. Należność wynika z tytułu udziału w majątku wspólnym w zakresie udziału w prawie
własności:
− zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr 52/3 położonej w Sulejówku przy ul. Kraszewskiego 47
− samochodzie osobowym marki Mazda 6 rok pr. 2004
− samochodzie osobowym marki Ford Mondeo rok pr. 2004
− telewizora marki Hitachi
− samochodu osobowego marki Ford Focus rok pr. 2001
− samochodu osobowego marki Skoda Octavia rok pr. 2006
Suma wierzytelności uznanych na liście wierzytelności Edyty Orzechowskiej obciążającej hipotecznie
zabudowaną nieruchomość przewyższa wartość nieruchomości. Syndyk przewiduje, że sumy uzyskane ze
sprzedaży nieruchomości zostaną w całości przekazane na pokrycie części kosztów postępowania
upadłościowego oraz częściowe zaspokojenie wierzyciela hipotecznego.
Załącznik nr 2. Zgłoszenie wierzytelności syndyka masy upadłości Macieja Orzechowskiego
Załącznik nr 3. Uzupełniające zgłoszenie wierzytelności syndyka masy upadłości Macieja Orzechowskiego.

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.
Termin składania ofert
Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 02.06.2021r. Liczy się data doręczenie do syndyka lub awizowania
przesyłki.
Termin rozpoznania ofert
Niepubliczne otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 08.06.2021r. na godz. 11:00 w biurze syndyka ul. Struga
19, 21-040 Świdnik

