Bank Spółdzielczy w Tychach
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. nr 18 poz. 82 z późn. zm.) zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaŜy wymagalnych wierzytelności Banku wobec:

Lp
1

Nazwa DłuŜnika
Halina Stoczek
pesel: 50121408548

2

Śląska Ubojnia Drobiu
Brynek Sp. z o.o. z siedzibą
w Brynku

3

Bler Sp. z o.o. z siedzibą w
Brynku

Wysokość wierzytelności
3 598 864,80 zł z odsetkami w wys. 15,50% w skali
roku naliczanymi od dnia 10.01.2005r., od kwoty
1 690 888,00 zł (bankowy tytuł egzekucyjny)
3 290 181,39 zł z odsetkami w wys. 26% naliczanymi
od dnia 24.06.2005r. (nakaz zapłaty)

Nakaz zapłaty obejmujący wierzytelności
wymienione w pkt 1 i 2 z zastrzeŜeniem, iŜ
egzekucja moŜe być prowadzona jedynie z
nieruchomości

Forma prawnego zabezpieczenia
-

Hipoteka na nieruchomości dla których
Sąd Rejonowy w Tarnowskich górach
prowadzi księgi wieczyste: KW 68214,
KW 68212, KW 46092
Hipoteka na nieruchomości dla których
Sąd Rejonowy w Tarnowskich górach
prowadzi księgi wieczyste: KW 68215,
KW 68213, KW 68211, KW 68210,
KW 68209

Szczegółowe informacje o wyŜej wymienionych wierzytelnościach moŜna uzyskać w Banku Spółdzielczym w Tychach ul. Damrota 41, 43-100
Tychy tel. 32/227-71-63.
Zgłoszenie zamiaru nabycia wierzytelności naleŜy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w zaklejonych
kopertach z dopiskiem „Rokowania” na adres: Bank Spółdzielczy w Tychach 43-100 Tychy, ul. Damrota 41. Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego, oraz określenie ceny oraz sposobu jej zapłaty.
Bank Spółdzielczy w Tychach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru potencjalnych nabywców, z którymi podejmie rokowania oraz do
odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.
W rokowaniach nie mogą brać udziału dłuŜnicy oraz podmioty związane z dłuŜnikiem stosunkiem zaleŜności lub dominacji w rozumieniu ustawy
z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

