SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i
restrukturyzacyjnych
UL. CZERNIAKOWSKA 100A, 00-454 WARSZAWA
Data: 2018/11/08 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
Sygn. akt: X GUp 87/15 Ap 2
w odpowiedzi należy podać sygn. akt

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds.
upadłościowych i restrukturyzacyjnych na zarządzenie sędziego - komisarza z dnia 6
listopada 2018r. w związku z treścią art. 437 ust. 2 Pr.u.n. zwraca się o opinię Komisji
Nadzoru Finansowego w zakresie warunków nabycia przedsiębiorstwa bankowego
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie przez inne banki
zakreślając tygodniowy termin na przedstawienie takiej opinii, w tym w szczególności co
do:
a. zakresu zbywanego przedsiębiorstwa co do środków pieniężnych (czy
winny został wyłączone ze sprzedaży, jeśli tak, czy w całości, czy w
części),
b. ceny wywoławczej (ceny minimalnej),
c. trybu (przetarg, wolna ręka z ewentualnym wskazaniem dalszych
szczegółowych warunków).
Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
st. sekretarz sądowy
Anna Sokołowska

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji
sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu zamieszkania. W razie zaniedbania
tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba, że nowy adres jest sądowi znany.

Składając pismo procesowe do sądu należy podać sygnaturę akt wskazaną w niniejszym piśmie.

www.upadlosci-warszawa.pl
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

PORTAL INFORMACYJNY

https://portal.waw.sa.gov.pl
tel.: +48 (22) 334-1-603, 392 lub 393
fax: +48 (22) 334-1-710 (X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych)
http://www.warszawa.so.gov.pl/boi.mst.warszawa.html
e-mail: boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl,
Formularz kontaktowy BOI: http://85.128.14.51:8081/from.html
Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem w akta sprawy proszeni są o wcześniejsze umówienie się w Biurze
Obsługi Interesantów (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną) celem wyznaczenia terminu i rezerwacji akt.
GODZINY URZĘDOWANIA:
Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt, Biuro Podawcze: pn 8:30-18:00, wt-pt 8:30-15:30
Kasa: pn 08:30-17:45, wt-pt 08:30-16:00
NUMERY KONT:
dochody budżetowe (wpisy i opłaty sądowe, ogłoszenia itp.): 55 1010 1010 0400 3522 3100 0000
sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów itp.): 92 1010 1010 0400 3513 9800 0000
Euro: 56 1030 1508 0000 0008 1690 8035 USD: 78 1030 1508 0000 0008 1690 8027
OPŁATY OD PEŁNOMOCNICTWA (17 zł):
Dla wydziałów działających w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A
Dzielnica Mokotów m.st Warszawy
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

