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Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r. 

„Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości 

ul. Belwederska 23 

00-761 Warszawa 

NIP: 5251551214 

REGON: 01218820100000 

KRS: 0000005306 

 

 

 Szanowni Państwo,  

 

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzacie prowadzony przez nas od wielu lat Regent Warsaw 

Hotel. Mimo różnych trudności, z którymi wspólnie zmagaliśmy się w bieżącej działalności, hotel cały 

czas funkcjonuje i utrzymuje najwyższe standardy, także dzięki Wam. Biorąc pod uwagę wzajemne 

zaufanie oraz lata doświadczeń chcielibyśmy nadal korzystać z Państwa usług, aby zapewnić naszym 

gościom hotelowym świadczenie usług na dotychczasowym poziomie.  

 

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku oraz problemami finansowymi                                  

„Cosmar Polska” sp. z o.o., które nie zawsze miały bezpośredni związek z funkcjonowaniem                            

Regent Warsaw Hotel, a także decyzjami banku finansującego spółkę, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,                                         

ul. Czerniakowska 100a, 00-454  Warszawa, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r.,                                     

sygn. akt X GU 1023/18 ogłosił upadłość „Cosmar Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                          

i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 732/18. 

 

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Marcin Krzemiński, a na Sędziego - komisarza 

została powołana ASR Agnieszka Kraszewska. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego-komisarza,                    

którym został SSR Piotr Pełczyński. 

 

Wskutek ogłoszenia upadłości spółką „Cosmar Polska” sp. z o.o. zarządza doradca 

restrukturyzacyjny Marcin Krzemiński, natomiast Regent Warsaw Hotel nadal będzie prowadził swoją 

działalność operacyjną z pomocą dotychczasowego personelu pod kierownictwem Pana Krzysztofa 

Wolińskiego, co gwarantuje ciągłość i najwyższą jakość świadczonych usług.  

 

 Ogłoszenie upadłości z jednej strony zamyka pewien rozdział w historii Regent Warsaw Hotel, 

a z drugiej strony umożliwia poszukiwanie nowego inwestora lub operatora. 
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Mając na uwadze powyższe, pragniemy Państwa poinformować, iż wszelkie koszty i płatności 

związane z bieżącym funkcjonowaniem hotelu począwszy od dnia ogłoszenia upadłości, tj. od dnia 22 

sierpnia 2018 r. będą regulowane na bieżąco z uwzględnieniem reguł wynikających z ustawy z dnia 28 

lutego 2018 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017 poz. 2344) (dalej: pu). Jednocześnie informuję, iż 

w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni będą Państwo na bieżąco poinformowani o zasadach płatności 

obejmujących okres rozliczeniowy w którym ogłoszono upadłość „Cosmar Polska” sp. z o.o.  

 

Zgodnie z regułami postępowania upadłościowego zobowiązania powstałe przed dniem 

ogłoszenia upadłości „Cosmar Polska” sp. z o.o. mogą być dochodzone w drodze zgłoszenia 

wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch 

egzemplarzach sędziemu – komisarzowi, którym została ustanowiona ASR Agnieszka Kraszewska, Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 732/18. 

  

Zgodnie z art. 239 ust. pu. ,,w zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody 

uzasadniające zgłoszenie”.  

 

Zgłoszenie wierzytelności należy sporządzić wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1                      

do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

pisemnego zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. 2015 poz. 2240). 

 

W myśl art. 240 p.u. w zgłoszeniu wierzytelności należy podać: 

1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, 

adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku 

– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 

2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności 

niepieniężnej; 

3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie 

wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest 

powołanie się na tę okoliczność; 

4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; 

5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością; 

6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem 

osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 

7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, 

sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym; 

8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość 

posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj. 
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 Dodatkowo jeżeli jesteście Państwo stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z „Cosmar Polska” sp. 

z o.o., prosimy o przesłanie kopii wszelkich aktywnych umów celem weryfikacji dokumentów 

przekazanych przez „Cosmar Polska” sp. z o.o.  

 

 Jednocześnie, proszę o informacje czy są Państwo stroną jakichkolwiek postępowań, w tym 

postepowań sądowych, toczących się z udziałem „Cosmar Polska” sp. z o.o. 

 

 Wzór zgłoszenia wierzytelności, aktualne informacje o stanie postępowania upadłościowego 

oraz podstawowe dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym „Cosmar 

Polska” sp. z o.o. w upadłości odnajdą Państwo na stronie internetowej cosmar.pl 

 

 Dziękujemy za Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że w tej niełatwej lecz przejściowej 

sytuacji będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i kontynuację współpracy.  

 

 Jednocześnie wszelką korespondencję proszę kierować na adres: 

 

„Cosmar Polska” sp. z o. o. w upadłości 

adres do korespondencji: 

ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa 

 

 

 

Marcin Krzemiński 

syndyk 

 

W załączeniu:  

- kopia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 


