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NA SPRZEDA¯
PRZEDSIÊBIORSTWO

SYNDYK MASY UPAD£OŒCI
NOWA AGRO

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki
w formie sk³adania ofert pisemnych

polegaj¹c¹ na wyborze najkorzystniejszej (cenowo) oferty.

PRZEDMIOTEM SPRZEDA¯Y JEST
PRZEDSIÊBIORSTWO

po³o¿one w Soko³owicach nr 61A, gmina Oleœnica, woj. dolnoœl¹skie, a w tym:

za kwotê ³¹czn¹ nie ni¿sz¹ ni¿ 1.710.000,00 z³

1. Szczegó³owe warunki

2. Trwale zamkniête oferty

04 lipca 2017 r.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert 05.07.2017 o

4. Og³oszenie wraz z regulaminem

5. Mo¿liwoœæ oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y

6. Syndykowi s³u¿y prawo

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w upad³oœci likwidacyjnej
zs. w Bydgoszczy

(sygn. akt VIII GUp 65/15 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Fabrycznej, Wydzia³ VIII
Gospodarczy dla Spraw Upad³oœciowych i Restrukturyzacyjnych

na podstawie zezwolenia Sêdziego - komisarza - postanowienie z dnia 29 marca 2017 r.
na sprzeda¿ z wolnej rêki przedsiêbiorstwa upad³ej spó³ki)

upad³ej spó³ki

- zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa upad³ej spó³ki obejmuj¹ca nieruchomoœæ gruntow¹
zabudowan¹ budynkami fermy drobiu, po³o¿on¹ w Soko³owicach nr 61 A, gmina Oleœnica,
stanowi¹c¹ dzia³ki nr 124/1 i nr 124/2 (AM- 4, obrêb w 0022 - Soko³owice, nr jedn. Rj. G157
o ³¹cznej powierzchni 3,79 ha, dla której S¹d Rejonowy w Oleœnicy V Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr WR1E/00039561/6, oraz zlokalizowane tam
urz¹dzenia, maszyny i inne rzeczy ruchome a tak¿e nale¿noœci masy z tytu³u czynszów
dzier¿awnych

(jeden milion siedemset dziesiêæ tysiêcy z³otych),
Nieruchomoœæ jest obci¹¿ona hipotekami, które podlegaj¹ wykreœleniu z mocy prawa

na zasadzie okreœlonej w art 313 ust. 2 Prawa upad³oœciowego i naprawczego.

jakim powinna odpowiadaæ oferta, w tym koniecznoœæ z³o¿enia
stosownych oœwiadczeñ pod rygorem nierozpatrywania oferty okreœla regulamin sprzeda¿y
znajduj¹cy siê na stronie internetowej , który mo¿na uzyskaæ drog¹
elektroniczn¹ w formacie PDF lub w Kancelarii Syndyka, ul. Sienkiewicza 7/1,58-200
Dzier¿oniów, gdzie mo¿liwe jest zapoznanie siê z dokumentacj¹ dotycz¹c¹ przedsiêbiorstwa.

z oznaczeniem oferenta i z dopiskiem: „Oferta na zakup
przedsiêbiorstwa - sygn. akt VIII GUp 65/15 NIE OTWIERAÆ" nale¿y sk³adaæ w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia do godz. 14.00 osobiœcie lub za poœrednictwem
kuriera w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrañski I Marta Szafrañska Spó³ka Partnerska,
ul. Ruska 51B (Pasa¿ Nieopolda), 50-079 Wroc³aw w godzinach pracy kancelarii tj. od 9.00 do
17.00 od poniedzia³ku do pi¹tku (decyduje data wp³ywu, nie zaœ data nadania).

w dniu godz. 14.00 w obecnoœci notariusza
pod wskazanym wy¿ej adresem tj. w siedzibie kancelarii przy ul. Ruskiej 51B we Wroc³awiu.

sprzeda¿y znajduje siê na stronie

po uprzednim kontakcie z syndykiem pod
numerem 601 58 02 19 lub kontaktuj¹c siê za pomoc¹ poczty elektronicznej

.

odst¹pienia od sprzeda¿y lub jej uniewa¿nienie bez podania
przyczyny na ka¿dym etapie postêpowania.

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:

www.ardobiejewska.pl

www.ardobiejewska.pl.

kancelaria.syndyka70@gmail.com


