Sygn. akt XVIII GU 631/20
POSTANOWIENIE
Dnia 17 lutego 2021 r.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
restrukturyzacyjnych w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia Jarosław Zarębski (spr.)
Sędziowie:
Asesor sądowy Agnieszka Kraszewska-Kazek
Sędzia Piotr Pełczyński
po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku dłużnika E2 Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
o ogłoszenie upadłości
postanawia:
1. ogłosić upadłość E2 Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 18A
(KRS 0000421331; NIP 9542737641; REGON 242936671);
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi, na adres
wskazany przez niego w ogłoszeniu w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. 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
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 735) określając, że funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziegokomisarza będzie sprawował sędzia;
5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.
UE L. Nr 141) z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w
rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia;
6. ustalić wysokość wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego Pawła Lewandowskiego
na kwotę 3.690 złotych brutto (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych), dalej idący
wniosek oddalając;
7. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Pawłowi Lewandowskiemu kwotę 751,55 zł
(siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 55/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w
związku z wykonywaniem czynności tymczasowego nadzorcy sądowego;
8. polecić Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie wypłacić
kwotę 4.441,55 złotych (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 55/100) Pawłowi

Lewandowskiemu tytułem wtnagrodzenia za sprawowanie funkcji tymczasowego nadzorcy
sądowego oraz zwrotu wydatków z zaliczki uiszczonej przez dłużnika na poczet kosztów
postępowania;
9. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie
referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.
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