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Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki EUROSYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu
do raportu ESPI nr 1/2020 z dnia 15.06.2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło
postanowienie Sądu Rejonowego – Katowice Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy (Sygn. akt X GU
1138/19/3), z dnia 15.06.2020 r., w którym Sąd po rozpoznaniu sprawy postanowił:
- ogłosić upadłość Emitenta,
- wyznaczyć sędziego komisarza,
- wyznaczyć syndyka masy upadłości,
- wezwać wierzycieli, aby zgłaszali sędziemu komisarzowi swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w
terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach
należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w
terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym,
- stwierdzić jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 prawo
upadłościowe,
- określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego.
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