Warszawa, dnia 25 marca 2020 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2020
w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX
Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie
ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. w Warszawie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje byłych odbiorców Hermes Energy Group S.A., iż
na stronie internetowej www.saltarski.com zamieszczono postanowienie Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A.
w Warszawie wraz z informacją dla klientów Hermes Energy Group S.A., co do możliwości
dochodzenia ich roszczeń:
„Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU
1058/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hermes Energy Group S.A.
w Warszawie (KRS 507501), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Agnieszki
Kraszewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w
osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą XVIII
GUp 85/20.
Do pobrania: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Hermes Energy Group S.A.
w upadłości – tutaj
Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich
wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym
przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do
upadłej, 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.
Ww. postanowienie w dniu publikacji niniejszej Informacji nie zostało opublikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.
Z uwagi na fakt, iż bieg terminu na zgłoszenie wierzytelności rozpoczyna się od dnia
obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym śledzenie tego
terminu jest niezwykle istotne.
Prezes URE poinformuje również dodatkowym Komunikatem o dacie ukazania się
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Hermes Energy Group
S.A.

W komunikacie opublikowanym przez Syndyka znajduje się pouczenie, iż zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie
przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w
postępowaniu upadłościowym.
Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu
danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia
29.12.2015 r., poz. 2240).
Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności
Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie
upadłościowe, tj.:
SSR Agnieszka Kraszewska
Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 85/20”

Zatem odbiorcy dochodzący swoich wierzytelności od Hermes Energy Group S.A. w upadłości
powinni między innymi śledzić informacje na stronie internetowej Hermes Energy Group S.A.,
www.heg.com.pl , na stronie syndyka Tycjana Saltarskiego www.saltarski.com oraz publikacje
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
(bieg terminu na zgłoszenie wierzytelności rozpoczyna się od dnia obwieszczenia postanowienia
o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
W indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy
lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie.
https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

