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Wierzyciele w postępowaniu   
upadłościowym Fruvitaland 
sp. z.o.o. z siedzibą                                
w Piotrawinie  
 

 Syndyk masy upadłości Fruvitaland  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                            
z siedzibą  Piotrawinie   informuje, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  w Lublinie                   
z siedzibą w Świdniku  IX Wydział Gospodarczy  dla spraw upadłościowych                                      
i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 05 maja 2020  roku  ogłosił upadłość 
Fruvitaland  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie  obejmującą 
likwidację majątku dłużnika. 
 Stosownie do postanowienia Sądu każdy  wierzyciel upadłego, który chce 
uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego, w terminie 30 dni  od daty 
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  może 
zgłaszać swoją wierzytelności  Sędziemu Komisarzowi w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku  IX Wydział Gospodarczy  dla spraw upadłościowych             
i restrukturyzacyjnych.  
 Zgodnie z art. 239 prawa upadłościowego zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na 
piśmie w dwóch egzemplarzach. 
W zgłoszeniu wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie 

 
W zgłoszeniu wierzytelności zgodnie z art.240 prawa upadłościowego należy podać: 

1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce 
zamieszkania lub siedzibę; adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym,   

2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności 
niepieniężnej; 

3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; 
4. kategorię , do której wierzytelność ma być zaliczona; 
5. zabezpieczenie związane z wierzytelnością, 
6. w razie zgłoszenia wierzytelności , w stosunku, do których upadły nie jest dłużnikiem 

osobistym ,przedmiot zabezpieczenia , z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub 

administracyjne, sądowo administracyjne lub przed sądem polubownym, 
8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym-ilość 

posiadanych udziałów lub akcji oraz ich rodzaj. 
 
Zgłoszenia wierzytelności należy złożyć lub przesłać na adres Sędziego Komisarza – Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  IX Wydział Gospodarczy  dla 
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18                       
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                    Z poważaniem 
 
         Dariusz Warda 
                        Syndyk masy upadłości 


