Raport bieżący nr 107/2017
Data sporządzenia: 2017-12-21
Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
Temat: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Construction
sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Treść:
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 28/2017 informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 r. powziął informację o podjęciu
dnia 19 grudnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy („Sąd”) postanowienia zgodnie z którym Sąd postanowił:
1. Ogłosić upadłość Vistal Construction spółki z ograniczoną odpowiedzialności z
siedzibą w Gdyni (81-061) ul. Hutniczej 40, zarejestrowanej jako przedsiębiorca w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000294733.
2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o
ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące
na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w
księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu
upadłościowym.
4. Wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk –
Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej.
5. Wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej,
6. Wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk (numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 241)
7. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja
2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma
charakter główny,
Jednocześnie Spółka informuje, iż wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki
zależnej Vistal Construction, o złożeniu którego Spółki informowała w raporcie bieżącym
41/2017 z przyczyn formalnych został zwrócony, a postanowienie w tym przedmiocie jest
prawomocne.

W imieniu Spółki:
……………………………………….
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Zarządca

