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Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku informuje , iz w dniu 23 września 2009 otrzymał
zawiadomienie od jednostki zależnej Emitenta "Ajpi" Spółka z o.o. w Mysłowicach - iż Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał w dniu 21 września 2009 r. postanowienie
o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu , w którym postanawia :
1. Ogłosić upadłość AJPI - spółki z o.o. w Mysłowicach , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000244826 z możliwością zawarcia układu.
2. Ustanowić zarząd własny upadłego co do całości majątku wchodzącego w skład masy upadłości.
3. Wezwać wierzycieli do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłej Spółki
, w terminie 1 - go miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym
4. Wezwać osoby ,którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach
należących do upadłej spółki , jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej , do ich ujawnienia
w terminie określonym w punkcie trzecim , pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
upadłościowym .
5. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach
Anny Janickiej -Łęckiej.
6. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Lucjana Libury.
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