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Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Rada Wierzycieli „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości 
z siedzibą w Warszawie w dniu 23 lipca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie 
rekomendowania syndykowi kontynuowanie prób sprzedaży przedsiębiorstwa 
upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Uchwała podlega kontroli sądowej 
na zasadach określonych w art. 210 PrUp (w uproszczeniu – nie jest 
„prawomocna”).

Zamiarem syndyka jest stworzenie takich warunków, które umożliwią 
efektywną sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wolnej ręki z poszanowaniem 
przepisów prawa upadłościowego oraz optymalizację procesu likwidacji masy.

Z tego względu syndyk zamierza umożliwić inwestorom, potencjalnie 
zainteresowanym przystąpieniem do konkursu ofert, wgląd do pełnej 
dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa upadłego po zawarciu umowy o 
zachowaniu poufności oraz uiszczeniu wpłaty w formie depozytu o wartości 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) na rachunek bankowy 
prowadzony dla obsługi masy upadłości w banku PKO BP S.A. 87 1020 5561 
0000 3302 3002 5785.  Zwrot depozytu nastąpi w terminie 7 dni po dokonaniu 
wyboru oferenta przez syndyka w toku postępowania konkursowego 
(ewentualnie po zakończeniu procedury konkursowej bez wyboru oferenta). 

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do zapoznawania się ze stanem 
prawnym i faktycznym przedsiębiorstwa, a także składania ewentualnych listów 
intencyjnych, uwzględniających minimalną cenę wywoławczą hotelu w 
wysokości 145.000.000,00 zł. 

Pełen dostęp do dokumentacji przedsiębiorstwa w celu due diligence (zarówno 
w formie elektronicznej jak i papierowej) będzie udostępniony w przeciągu 3 
dni od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi 
masy upadłości depozytu oraz dostarczenia do kancelarii syndyka umowy o 
zachowaniu poufności w oryginale.

O wszelkich istotnych okolicznościach związanych ze sprzedażą lub dzierżawą 
przedsiębiorstwa „Cosmar Polska” sp. z o.o. będą Państwo informowani w 
odrębnej korespondencji i w celu usprawnienia jej obiegu, ponownie proszę o 
rozważenie wskazania jednej osoby kontaktowej z podaniem imienia i 
nazwiska, adresu do doręczeń, oraz adresu mailowego celem stworzenia 
stosownej listy mailingowej.

Wskazuję jednocześnie, iż po „uprawomocnieniu” się uchwały Rady Wierzycieli, 
syndyk zorganizuje konkurs ofert zasadniczo zbieżny z warunkami uprzedniego 
przetargu z krótkim terminem na składanie ofert (ok. 7-14 dni) i wyłoni nabywcę 
oferującego najwyższą cenę.
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