ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

………………… dn. …………......

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VI Gospodarczy
Sędzia Komisarz
Postępowania Upadłościowego
…………………………………...
Sygn. akt VI GUp 18/09 Lik.
Wierzyciel: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
DłuŜnik (upadły):

Techmex S.A.
43-316 Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 71

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
W powołaniu na art. 239, 240 Prawa Upadłościowego i Naprawczego zgłaszam swoją
wierzytelność w kwocie łącznej ………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………….. w tym:
1) Kwota główna wierzytelności: ……………………………………………………………
2) Odsetki: ……………………………………………………………………………………...
3) Wartość wierzytelności niepienięŜnej: ……………………………………………………...
4) Inne - koszty sądowe i egzekucyjne: ………………………………………………………..
5) Zaliczenie wierzytelności do kategorii (art. 342 Pr. Up. i Napr.): …………………………...
ZALICZENIE WIERZYTELNOŚCI DO KATEGORII
Kat.

Suma
Główna (zł)

Odsetki I
(zł)

Odsetki II
(zł)

Koszty inne
(zł)

Razem
kategoria (zł)

1.
2.
3.
4.
5.
Razem

Odsetki I - odsetki naliczone za rok przed ogłoszeniem upadłości.
Odsetki II - odsetki naliczone za okres wcześniejszy niŜ 1 rok przed ogłoszeniem upadłości.

6) Zabezpieczenie przywiązane do wierzytelności: ……………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………...
7) Oświadczenie co do ewentualnego zrzeczenia się (w całości lub części) zabezpieczenia:
…………………………………………………………………………………………………...
8) Oświadczenie co do określenia sumy wierzytelności jaka prawdopodobnie nie będzie
zaspokojona z zabezpieczenia: …………………………………………………………………..
9) Oświadczenie o ewentualnym potrąceniu wzajemnych zobowiązań (art. 96 Pr. Up. i Napr.):
…………………………………………………………………………………………………
10) Informacja na temat stanu sprawy sądowej - jeśli co do wierzytelności toczy się
postępowanie sądowe: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
11) Informacja na temat postępowania egzekucyjnego (w tym postępowanie egzekucyjne w
administracji) - jeśli co do wierzytelności prowadzona jest egzekucja (jeśli tak, podać kwotę
jaką wierzyciel był juŜ zaspokojony w postępowaniu egzekucyjnym): ……………………….
…………………………………………………………………………………………………...
12) Informacja o ilości posiadanych akcji oraz ich rodzaju (dot. akcjonariuszy upadłej spółki):
…………………………………………………………………………………………………...
13) Dowody wierzytelności w oryginale lub uwierzytelnionej kopii (wykaz):
…………………………………………………………………………………………………...
14) Wierzyciel wnosi o przekazanie kwot objętych planem podziału Masy Upadłości na konto
wierzyciela: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

….……………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
- odpis zgłoszenia wraz z odpisem;
- prawo do reprezentacji - odpis z KRS, odpis zaświadczenia z ewidencji;
- inne - wymienić.

