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L.p. Nr dzia³ki Pow. w m2 KW Nr Cena wywo³awcza
brutto

62.800,00 z³
48.280,00 z³
67.175,00 z³
55.720,00 z³

1. 58/35 1,960,00 SW1K/00079935/6
2. 58/36 1.507,00 SW1K/00079936/3
3. 58/44 2.292,00 SW1K/00079937/0
4. 58/49 1.739,00 SW1K/00079938/7

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI
SPÓ£KI AS-BAU S.A. W UPAD£OŒCI LIKWIDACYJNEJ

Syndyk masy upad³oœci spó³ki
AS-BAU S.A. w upad³oœci likwidacyjnej we Wroc³awiu,

oferuje do sprzeda¿y
w drodze przetargu pisemnego z uzupe³niaj¹c¹ aukcj¹ ustn¹:

1. Nieruchomoœci gruntowe niezabudowane po³o¿one w Bia³ej Wodzie gmina Bystrzyca K³odzka:

2. Niezabudowane nieruchomoœci gruntowe

£¹czna cena wywo³awcza wynosi 153.000 z³ netto.
3. Nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹

Cena wywo³awcza wynosi 435.440 z³ netto.
4. Udzia³ w nieruchomoœci

Cena wywo³awcza wynosi 472.800 z³ brutto.
5. Nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹

Cena wywo³awcza wynosi 12.720 z³ brutto.
6. Nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹

Cena wywo³awcza wynosi 1.230 z³ brutto.
7. Nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹

Cena wywo³awcza wynosi 220.000 z³ brutto.

po³o¿one we Wroc³awiu: przy ul. Stanis³awowskiej
95a, dz. nr 15, o pow. 243 m2; przy ul. Zagony, dz. nr 12 o pow. 1095 m2 oraz wynosz¹cy 1/2 udzia³
w nieruchomoœci przy ul. Stanis³awowskiej 95b, dz. nr 16/1 i 16/2 o pow. 340m2, objête ksiêgami
wieczystymi WR1K/00040179/7; WR1K/00198810/5 i WR1K/00040180/7.

, dz. nr 20/2 o pow. 2710 m2, po³o¿on¹ we Wroc³awiu,
objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ WR1K/00291577/1.

objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ numer WR1K/00145475/8 odpowiadaj¹cy
niezakoñczonej inwestycji w zakresie lokali mieszkalnych i us³ugowych przy ul. Kunickiego 57a.

, dz. nr 11/36 o pow. 149 m2, po³o¿on¹ we
Wroc³awiu, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ WR1K/00143215/4.

, dz. nr 22/1 o pow. 27 m2, po³o¿on¹ we Wroc³awiu,
objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ WR1K/00098601/6.

, dz. nr 222 o pow. 1.759 m2, po³o¿on¹ w Grzmi¹cej,
gmina G³uszyca, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ SW1W/00006357/8.

Na nastêpuj¹cych warunkach:

Licytacje poszczególnych miejsc postojowych i komórek lokatorskich odbêd¹ siê:

1. Sprzeda¿ nast¹pi w drodze przetargu
2. Oferty pisemne

3. Szczegó³owe wymagania
4. Rozpoznanie ofert

5. Przystêpuj¹cy do przetargu winien pod rygorem niedopuszczenia do udzia³u w nim
wp³aciæ do dnia 12 maja 2016 roku (data uznania rachunku)

6. Szczegó³owy regulamin przetargu
7. Nie mo¿na wywodziæ skutków prawnych

8. Zastrzega siê mo¿liwoœæ
9. E-maile kontaktowe

PONADTO

Syndyk masy upad³oœci spó³ki AS-BAU S.A. w upad³oœci likwidacyjnej we Wroc³awiu,
oferuje do sprzeda¿y w drodze ustnej licytacji

zlokalizowane na osiedlu Muchobór Wielki we Wroc³awiu:

- naziemne miejsca postojowe - cena wywo³awcza
2.600,00 z³ brutto;
- podziemne miejsca postojowe - cena
wywo³awcza 6500,00 z³ brutto;
- komórki lokatorskie - cena wywo³awcza 500,00 z³ brutto za
m2.

1. Naziemne miejsca postojowe przy ul. Drohobyckiej Gagarina

2. Podziemne miejsca postojowe w budynku przy ul. Drohobyckiej 9-23

3. Podziemne miejsca postojowe w budynku przy ul. Kunickiego 33-51

• Szczegó³owy regulamin aukcji Nie mo¿na
wywodziæ skutków prawnych Zastrzega siê
mo¿liwoœæ E-maile kontaktowe

pisemnego i ewentualnej uzupe³niaj¹cej aukcji.
w jêzyku polskim, w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem numeru ksiêgi

wieczystej nieruchomoœci, której oferta dotyczy, z³o¿one maj¹ byæ osobiœcie lub listem poleconym
(w tym przypadku decyduje data wp³ywu) do dnia 12 maja 2016 roku do godz. 15.00 w Kancelarii
Syndyka £ukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wroc³aw.

co do oferty okreœlono na stronie www.prosyndyk.pl.
i ewentualne ustne aukcje uzupe³niaj¹ce nast¹pi¹ w Kancelarii Syndyka

£ukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 615 Wroc³aw w dniu 13 maja 2016 roku o godz. 10.00.

na rachunek bankowy AS-BAU S.A.
w upad³oœci likwidacyjnej ul. Rogowska nr 117 B, 54-440 Wroc³aw, nr: 67 1240 6670 1111 0010 5405
3617 wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej danej nieruchomoœci wskazanej w og³oszeniu
(wp³ata powinna zawieraæ wskazanie numeru ksiêgi wieczystej nieruchomoœci której dotyczy).

na stronie www.prosyndyk.pl i www.as-bau.pl.
z nieznajomoœci szczegó³owego regulaminu

przetargu.
odwo³ania przetargu w ca³oœci lub czêœci bez podania przyczyny.

w sprawie przetargu syndyk@as-bau.pl i biuro@prosyndyk.pl.

(okolice ulic Drohobyckiej - Gagarina)

(w budynkach przy ul Kunickiego i Drohobyckiej)

(w budynku przy ul Drohobyckiej)

, w dniu 16 maja 2016 r o
godzinie 13.00 przy bramie wjazdowej do gara¿u podziemnego w budynku przy ul. Drohobyckiej 9-
23 we Wroc³awiu.

w dniu 16 maja 2016
roku o godzinie 16.00 przy bramie wjazdowej do gara¿u podziemnego w budynku przy ul.
Drohobyckiej 9-23 we Wroc³awiu.

w dniu 16 maja 2016
roku o godzinie 14.00 przy bramie wjazdowej do gara¿u podziemnego w budynku przy ul.
Kunickiego 33-51 we Wroc³awiu.

na stronie www.prosyndyk.pl i www.as-bau.pl •
z nieznajomoœci szczegó³owego regulaminu aukcji. •

odwo³ania aukcji w ca³oœci lub czêœci bez podania przyczyny. •
w sprawie aukcji: syndyk@as-bau.pl i biuro@prosyndyk.pl.


