Sygn. akt X GR 103/18
Postanowienie
Dnia 23 listopada 2018 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Łukasz Grzechnik
po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Andrzejewskiej
o otwarcie postępowania sanacyjnego Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
w przedmiocie zabezpieczenia
postanawia:
na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku
dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie
tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 156).

SSR Łukasz Grzechnik

Sygn. akt X GR 103/18

Zarządzenie
Dnia 23 listopada 2018 r.
1. Odpis postanowienia doręczyć:

- dłużnikowi - z pouczeniem, iż środek zaskarżenia nie przysługuje;
- tymczasowemu nadzorcy sądowemu - z pouczeniem, iż środek zaskarżenia nie
przysługuje (poinformować także telefonicznie);
2. dokonać obwieszczenia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym (zobowiązać do wykonania tego pkt TNS);
3. doręczyć tymczasowemu nadzorcy sądowemu odpis wniosku wraz z załącznikami i

zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w terminie 30 dni
sprawozdania z czynności w którym zawarte będą miedzy innymi informacje dotyczące:
4. przewidywanych przychodów i kosztów (zarówno kosztów postępowania jak i innych

zobowiązań powstałych po ewentualnym otwarciu) w okresie co najmniej 3 miesięcy od
otwarciu postępowania sanacyjnego, w świetle możliwości bieżącego zaspokajania
kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu;
5. stopnia zaspokojenia w ewentualnym postępowaniu upadłościowym w świetle

negatywnej przesłanki otwarcia postępowania sanacyjnego w postaci pokrzywdzenia
wierzycieli
6. czynności prawnych dłużnika, które mogłyby zostać uznane za bezskuteczne zgodnie z

art. 304 PrRest albo art. 127, 128, 128a, 130 PrUpad,
7. zobowiązać tns do wskazania gdzie faktycznie znajduje się główny ośrodek podstawowej

działalności dłużnika tzn. miejsce w którym dłużnik regularnie zarządza swoją
działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób
trzecich w myśl art. 15 ust. 2 Pr. Res.
8. zobowiązać tns do przesłania sprawozdania również mailem na adres służbowy sędziego
9. zobowiązać Tymczasowego nadzorcę sądowego do przekazania kopii sprawozdania

bezpośrednio dłużnikowi;
10. akta przedstawić wraz ze sprawozdaniem tnsa lub z korespondencją.
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