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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) Zarząd PATENTUS
S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24.10.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w
związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
- wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu
dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.
O złożeniu przez spółkę Patentus Strefa SA wniosku o upadłość Emitent informował w raportach bieżących nr
10/2016 roku z dnia 30.05.2016 roku oraz nr 14/2016 z dnia 24.08.2016 roku.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one
znaczący wpływ na działalność Emitenta.
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