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Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.  

DO:  
Wierzyciele Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s w Rybniku [KRS:0000131215, REGON: 270203604, 
NIP: 6422211969] 
 
Sygn. akt XII GUp 223/18 
Pismo syndyka masy upadłości dłużnika Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s w Rybniku 
[KRS:0000131215, REGON: 270203604, NIP: 6422211969] [dalej także: "dłużnik" lub "upadły"]  
w przedmiocie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości  
 

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA 
 

Działając jako Syndyk masy upadłości, na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo 
upadłościowe (dalej: „PrUp”) zawiadamiam, iż w dniu 21.06.2018 r. Sąd Rejonowy  
w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Anioł-Car sp. z o.o. z/s w Rybniku, wyznaczając sędziego  
- komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, zastępcę sędziego - komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz 
oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy 
restrukturyzacyjnego 244], na dowód czego przedkładam w załączeniu kopię postanowienia Sądu  
z dnia 21.06.2018 r., sygn. akt XII GU 469/17. Postępowanie upadłościowe dalej będzie toczyło się 
pod sygn. akt XII GUp 223/18.    
 
W związku z powyższym, informuję, że: 
 

1. na zasadzie art. 236 PrUp, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć  
w postępowaniu upadłościowym, powinien zgłosić sędziemu - komisarzowi swoją 
wierzytelność w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie wierzytelności należy składać na 
urzędowym wzorze w dwóch egzemplarzach (art. 239 ust. 1 PrUp) na adres: 

 
Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s  
w Rybniku [KRS:0000131215, REGON: 270203604, NIP: 6422211969] 
SSR Joanna Mleczko   

Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Wydział XII Gospodarczy  
ul. Powstańców Warszawy 23 
44-101 Gliwice  
 
powołując się na sygn. akt: XII GUp 223/18. 

 
2. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności jest dostępny na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości.  
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3. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać dowody uzasadniające zgłoszenie (art. 239 ust.  
3 PrUp). 

 
Syndyk wskazuje, że niniejsze zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości nie stanowi oświadczenia  
o uznaniu długu, a w szczególności nie stanowi potwierdzenia salda wierzytelności. 
 
Sprawę w biurze doradcy restrukturyzacyjnego prowadzi doradca restrukturyzacyjny Jakub Michalak: 
 
@: jakub.michalak@kubiczekm.com 
tel.: +48 32 308 0000 
 
Z wyrazami Szacunku,  
 
 
 
Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego 
/licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/ 
@: info@kubiczekm.com 
 
 
Załączniki: 

1. Kopia postanowienia Sądu upadłościowego w Gliwicach, tj. Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego 
z dnia 21.06.2018 r., sygn. akt XII GU 469/17 


