
XI GU 471/20 

POSTANOWIENIE 
Dnia 17 wrzeSnia 2020 r. 

Sd Rejonowy Poznah - Stare Miasto w Poznaniu WydziaI XI Gospodarczy do Spraw 

UpadIosciowych i Restrukturyzacyjnych w skadzie: 

Przewodnicz4cy s9dziaL ukasz Lipowicz 

asesor s4dowy Wojciech Stanke 

s9dzia Adam Januszewski 

Po rozpoznaniu w dniu 17 wrzeSnia 2020 r. w Poznaniu 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku BiB SYSTEMS sp. z o.o. z siedzib4 w Poznaniu o ogloszenie upadlo§ci 

postanawia: 

I・  ogosi6 upadlos6 BIB SYSTEMS sp. zo.o. z siedzib w Poznaniu, nr KRS: 000305962, 

2. wyznaczy亡  Syndyka w osobie Anny Szymahskiej, nr doradcy restrukturyzacyjnego 688, 

3. wezwa wierzycieli upadlego do zgIaszania swoich wierzytelnogci syndykowi, na jego adres, w 

terminie 30 dni od daty ogloszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogIoszenia 

upadlo§ci w Monitorze S4dowym i Gospodarczym, 

4. wezwaぐ  osoby, kt6rym przysuguja prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ci424ce na 

nieruchomosciach nale勿cych do upadlego, je2eli nie zostay ujawnione przez wpis w ksi9dze 

wieczystej, do ich zgIoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o 

ogIoszeniu upadlogci w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa 

powoywania si9 na nie w post9powaniu upadlogciowym, 

5. okreliぐ, i2 funkcj s9dziego-komisarza oraz zast9pcy s9dziego-komisarza b9dzie peInil s9dzia, 

6. wskaza6 , i2 podstaw4 jurysdykcji sad6w polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust I 

Rozporz4dzenia Rady Wsp6lnot Europejskich w sprawie post9powania upadIogciowego nr 

2015/848zdnia20maja20l5r(Dz.U.UE.L.2015J41.I9zdnia5czerwca2Ol5 r.), 

7. stwierdziぐ, 之  e wszcz9te post9powanie upadlo§ciowe jest gl6wnym post9powaniem 

upadlociowym w rozumieniu art. 3 ust. I rozporz4dzenia Rady (WE) nr 20 15/848 z dnia 20 

maja 2015 r. w sprawie post9powania upadIo§ciowego, 

8. kosztami postpowania w przedmiocie ogoszenia upadIosci obci4y6 dlu2nika 

ノ  
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Zarzadzenie: 

I. Prosz9 odnotowa6. 

2. Zakre§li6 w GU. 

3. Wpisa亡  do rep. GUp 

4. Odpis postanowienia dor9czye 

- dlu2nikowi z pouczeniem, 

- wyznaczonemu syndykowi wraz z odpisem wniosku oraz informacja o sygnaturze akt 

GUp + informacja telefoniczna w dniu dzisiejszym ze zobowizaniem do zamieszczenia w 

tresci obwieszczenia adresu na jaki maj4 bye dokonywane zgIoszenia wierzytelnoci. 

5. Odpis postanowienia przesIaぐ  do KRS-u 

6・  Prosz9 s. komisarza i zast9pc9 vyznaczy6 poprzez SLPS 

7 ・  Prosz9 zamiescie w MSiG obwieszczenie o ogloszeniu - zobowiza亡  syndyka 

8. Odpis postanowienia prosz9 wyIo之yd w sekretariacie, o czym nale2y uczyniぐ  wzmiank9 na 

sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyIo2enia 

9. 0 ogIoszeniu upadlosci powiadomi亡-Izb9 Skarbowa, wIagciwy ze wzgldu na siedzib9 

dluZnika oddziaI ZakIad Ubezpieczeh Spolecznych oraz znane organy egzekucyjne 

10. Ksero lub odpis spisu wierzycieli do GUp 

II. Z korespondencj4 lub za 14 dni. 

Poznah, 1 7 wrzegnia 2020 r. 	
s9dzia t倉 iow cz 
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