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Syndyk masy upadłości Firefly Creation Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

 z siedzibą w Warszawie zawiadamia o: 

możliwości zakupu pakietu wierzytelności (szczegółowo wyliczonych poniżej) 
przysługujących Firefly Creation sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 
Warszawie, za cenę łączną nie niższą, aniżeli 55.450,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt złotych). W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, którzy złożyli 
oferty co najmniej równe cenie minimalnej, umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem, 
który w drodze licytacji zaproponuje najwyższą cenę.  

Syndyk ma możliwość w dowolnym czasie wyłączenia ze zbycia poszczególnych należności 
lub ich części. 

Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia ceny przed zawarciem umowy przenoszącej tytuł 
do pakietu wierzytelności. Ponadto na kupującym ciąży obowiązek poniesienia wszelkich 
kosztów związanych z zawarciem umowy. 

Osoby zainteresowane nabyciem pakietu wierzytelności zobowiązane są do złożenia oferty na 
adres kancelarii Syndyka, tj. Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa. 

Określenie formy prawnej dłużnika, kwota wierzytelności oraz inne istotne informacje 
zostały wskazane poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt za 
pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
tomasz.kaczorowski@tklaw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 690 360 048 / 694 453 464. 
Opisana wyżej cena minimalna została ustalona w oparciu o wycenę należności sporządzoną 
przez osobą wpisaną na listę biegłych sądowych, opinia ta może być udostępniona po 
zawarciu umowy o zachowaniu poufności. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie 
do składania ofert. Umowa sprzedaży przenosząca tytuł do pakietu wierzytelności nie może 
być zawarta przed upływem 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia. 

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży 
egzekucyjnej, tj. następuje bez obciążeń. 

lp. Dłużnik 

Siedziba/Miejs

ce 

zamieszkania 

Kwota 

wierzytelności 

w zł Tytuł Etap postępowania 

1 

Osoba fizyczna – dług 

solidarny z długiem 

wskazanym w lp. 3 Sosnowiec 13.065,09 Czynsz 

Prawomocny nakaz 

zapłaty – trwa egzekucja 

komornicza 

2 

Dwie osoby fizyczne 

będące zobowiązane 

solidarnie Sosnowiec 28.892,00 

Odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z 

lokalu 

Prawomocny nakaz 

zapłaty – oczekiwanie na 

klauzule wykonalności 

3 

Osoba fizyczna – dług 

solidarny z długiem 

wskazanym w lp. 1 Sosnowiec 13.065,09 Czynsz 

Prawomocny nakaz 

zapłaty – oczekiwanie na 

klauzule wykonalności 

4 

Dwie osoby fizyczne 

będące zobowiązane 

solidarnie Sosnowiec 17.590,03 

Odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z 

lokalu 

Prawomocny nakaz 

zapłaty – trwa egzekucja 

komornicza 

5 

Dwie osoby fizyczne 

będące zobowiązane 

solidarnie Sosnowiec 337,00 Zwrot kosztów procesu 

Prawomocny nakaz 

zapłaty – trwa egzekucja 

komornicza 

6 Osoba prawna Warszawa 92.227,13 Zwrot kaucji gwarancyjnej  Postępowanie sądowe 
 


