UCHWALA NR 32
rady wierzycieli z dnia 7 stycznia 2020 r.
w przedmiocie zgody na sprzedaz z wQlnej reki przedsiebiorstwa

upadlego jako calosci

Rada wierzycieli powolana w postepowaniu upadlosciowym Grupy Sadowniczej " Owoc

Sandomierski"sp. z 0.0. w upadlosci(dalej:"Upadly" lub" GSOS")prowadzonymprzed Sadem
Rejonowym w Kielcach, V Wydzial Gospodarczy, . Sekcja ds. Upadlosciowych i
Restrukturyzacyjnychpod sygn. akt V GUp 182/17,postanawia co nastepuje.
Zwazywszy, ze:
1)

w toku postepowania upadlosciowego GSOS podjeto dotychczas piec, bezskutecznych
prób sprzedazy przedsiebiorstwa Upadlego, w tym m.in. próbe sprzedazy przedsiebiorstwa
w drodze przetargu publicznego zgodnie z art. 320 p.u., za cene minimalna wynoszaca ok.
59 mln PLN (stanowiaca równowartosc oszacowanej wartosci likwidacyjnej sprzedawanego
",..
przedsiebiorstwa);

2)

cena za przedsiebiorstwo, z uwagi na kolejne nieudane próby jego sprzedazy, byla
stosownie obnizana i ksztaltowala sie na poziomie:

3)

a.

wprzypadku pierwszej próby sprzedazy - ok. 59 mln PLN;

b.

wprzypadku drugiej próby sprzedazy - ok. 50 mln PLN;

c.

wprzypadku trzeciejpróby sprzedazy - 41 mln PLN;

d.

wprzypadku czwartej próby sprzedazy - 35 mln PLN; oraz

e.

wprzypadku piatej próby sprzedazy - 29 mln PLN;

wedlug zapewnien Syndyka, ogloszenia o sprzedazy przedsiebiorstwa byly wielokrotnie
publikowane i komentowane m.in. w prasie o zasiegu ogólnopolskim oraz na portalach
branzowych,

Rada wierzycieli zmienia swoja poprzednia uchwale nr 27 z dnia 22 pazdziernika
sposób, ze uchwala ta przyjmuje nastepujace brzmienie:

2019r. w ten

Rada wierzycieli wyraza zgode na sprzedaz przez Syndyka z wolnej reki przedsiebiorstwa
jako calosci, z wylaczeniem:

Upadlego

-prawa wieczystego uzytkowania dzialek gruntu nr 40/119, o pow. 78668

m2, nr 40/56 o pow. 16
m2, polozonych w miejscowosci Wlostów gmina Lipnik, powiat opatowski, dla którego Sad
Rejonowy w Opatowie prowadzi ksiegi wieczyste nr KI1T/00036952/3 oraz KI1T/00037061/7,

- prawa

wlasnosci nieruchomosci lokalowej, stanowiacej lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 42,81

m2, wraz z udzialem 4281/171027 w prawie wieczystego uzytkowania gruntu oraz czesciach
wspólnych budynku, dla którego Sad Rejonowy w Opatowie prowadzi ksiege wieczysta nr
KIlT/00036900/4,

- prawa wlasnosci nieruchomosci lokalowej, stanowiacy lokal niemieszkalny o pow. uzytkowej 714
m2, wraz z udzialem 71400/171027 w prawie wieczystego uzytkowania gruntu oraz czesciach
wspólnych budynku, dla którego Sad Rejonowy w Opatowie prowadzi ksiege wieczysta nr
KIlT/00036905/9,

- ruchomosci wpostaci zapasów magazynowych,

- srodków

transportu,

- ruchomosci

bedacych w posiadaniu osób trzecich, nie objetych spisem inwentarza,

-6

sz. wózków sadowniczych - umieszczonych pod poz. 1406 tabeli 7 - Oszacowania wartosci
rynkowej i wartosci likwidacyjnej ruchomosci,

-naleznosci wyegzekwowanych do daty sprz~dazy przedsiebiorstwa,
-srodków pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- srodków pienieznych

- ceny

zgromadzonych w kasie,

uzyskanej ze sprzedazy przedsiebiorstwa, opisanego w Opisie i oszacowaniu majatku

przedsiebiorstwa Grupy Sadowniczej " Owoc Sandomierski" Spólki

z

ograniczona

odpowiedzialnoscia w upadlosci z siedziba w Bilczy, sporzadzonym przez Przedsiebiorstwo
Uslugowe "HOLOX" Spólka Cywilna Malgorzata Jakubiec, Maria Broda wraz z operatami
szacunkowymi nieruchomosci upadlego, znajdujacymi sie w aktach sprawy (dalej: "Opis i
Oszacowanie");
-wierzytelnosci wobec dzierzawcy przedsiebiorstwa z tytulu umowy dzierzawy przedsiebiorstwa
powstale w okresie od dnia zawarcia umowy dzierzawy do dnia zawarcia umowy sprzedazy
przedsiebiorstwa;
"-'

-

wierzytelnosci wobec czlonków grupy sadowniczej GSOS z tytulu posiadania ruchomosci

bedacych wlasnoscia Upadlego, które nie sa przedmiotem sprzedazy przedsiebiorstwa.

Sprzedaz w/w przedsiebiorstwa:
1)

2)

powinna byc dokonana za ce1?enie nizsza niz 22.000.000 PLN netto (slownie zlotych:
dwadziescia dwa miliony zlotych) przy platnosci z góry, przy czym Rada wierzycieli nie
wyraza zgody na odroczenie terminu platnosci lub platnosci w ratach;
powinna byc dokonana podmiotowi, który oferuje najwyzsza cene;

3)

powinna byc poprzedzona zlozeniem oferty wraz z wplata zaliczki do dnia 28 stycznia
2020 r., w wysokosci 300.000 PLN (slownie: trzysta tysiecy zlotych), przy czym umowa
sprzedazy przedsiebiorstwa powinna byc zawarta nie pózniej niz do dnia 29 lutego 2020 r.;
oraz

4)

powinna byc poprzedzona niezwlocznym ogloszeniem w prasie o zasiegu ogólnopolskim i
w internetowych portalach branzowych, o obnizeniu ceny minimalnej za przedsiebiorstwo
do 22.000.000 PLN netto.

