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ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI DO MASY UPADŁOŚCI  

AMBER GOLD  

 

 

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w 

Gdańsku w dniu 20 września 2012r. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości wobec 

AMBER GOLD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  

 

CO OZNACZA OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DLA KLINTÓW AMBER GOLD?  

 

Ogłoszenie upadłości wobec AMBER GOLD oznacza, iż istnieje szansa na 

odzyskanie części zainwestowanych pieniędzy. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości 

gdański Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości do gospodarowania majątkiem AMBER 

GOLD. Od tego momentu wszelkie roszczenia należy kierować do syndyka masy upadłości 

AMBER GOLD. Zgodnie z prawem upadłościowym, zadaniem syndyka jest zaspokojenie 

roszczeń wierzycieli, w tym klientów parabanku, w jak najwyższym stopniu z majątku, 

który pozostał w Spółce.   

 

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI AMBER GOLD?   

 

Choć ogłoszenie upadłości wobec nieuczciwego parabanku jest dobrą nowiną trzeba 

podkreślić, że zwrot pieniędzy nie następuje z urzędu. Jest to sytuacja w której 

poszkodowani Klienci sami muszą zatroszczyć się o odzyskanie zainwestowanych 

pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że syndyk gospodarujący majątkiem upadłego nie wypłaca 

zaległych zobowiązań automatycznie. Aby syndyk miał podstawę do zwrotu utraconych 

inwestycji każdy wierzyciel (czyli każdy klient AMBER GOLD) we własnym zakresie musi 

zgłosić wierzytelności do masy upadłości.  
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CO TO JEST ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI DO MASY UPADŁOŚCI? 

 

 Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku 

upadłego. Jest to pewnego rodzaju forma egzekucji, w której zwrotu należności dochodzi w 

jednym czasie wielu wierzycieli wobec  jednego upadłego, w naszym przypadku  AMBER 

GOLD sp. z o.o. Zgłoszenie wierzytelności jest podstawą do wpisu na listę zgłoszonych 

wierzytelności. Na podstawie listy wierzytelności syndyk sklasyfikuje kategorie 

zobowiązań, które zaspokoi kolejno ze zgromadzonego majątku AMBER GOLD.  

 
JAK ZGŁOSIĆ WIERZYTELNOŚCI DO MASY UPADŁOŚCI AMBER GOLD ? 

 

 Podstawą do uwzględnienia przez syndyka masy upadłości AMBER GOLD Państwa 

roszczeń jest pismo zgłaszające wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności trzeba złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy w dwóch egzemplarzach do  Sądu Rejonowego 

Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przy ulicy Piekarniczej 10,080-126 

Gdańsk. Treść zgłoszenia wierzytelności ściśle została określona przez art. 240 prawa 

upadłościowego i naprawczego. Poniżej zostały wymienione elementy konieczne pisma 

zgłaszającego Państwa wierzytelności do masy upadłości AMBER GOLD: 

   

 Imię i nazwisko wierzyciela a także adres zamieszkania, albo firmę wierzyciela i 

siedzibę, 

 określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość 

wierzytelności niepieniężnej, 

 dowody stwierdzające istnienie wierzytelności, 

 kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona, 

 zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej 

prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu 

zabezpieczenia, 

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

osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu, 

 stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub 

administracyjne, 

 jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - 

ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj. 

 

I CO DALEJ?  

 

Po zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości AMBER GOLD mogą być Państwo 

pewni, że zostanie zwrócona część zainwestowanych w parabanku pieniędzy. Jednak nim 

to nastąpi muszą Państwo liczyć się z kolejnymi etapami postępowania upadłościowego. Po 
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upływie terminu wskazanego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zostanie ogłoszona lista 

zgłoszonych wierzytelności. Na tym etapie konieczne będzie sprawdzenie, czy zgłoszona 

przez Państwa wierzytelność została prawidłowo wpisana na listę oraz czy nie popełniono 

innych błędów. W przypadku, gdy pojawią się jakieś nieprawidłowościb konieczne będzie 

złożenie środka odwoławczego. O ile Państwa zgłoszenie zostanie wpisane prawidłowo na 

liście wierzytelności i nie będą mieli Państwo żadnych zastrzeżeń, trzeba uzbroić się w 

cierpliwość oraz pozwolić syndykowi masy upadłości spieniężyć majątek AMBER GOLD. 

 

 

KIEDY I ILE PIENIĘDZY MOGĘ ODZYSKAĆ ? 

 

Na to pytanie niestety nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od 

tego, jaki obecnie majątek posiada upadła AMBER GOLD oraz ilu wierzycieli i w jakiej 

wysokości zgłosi syndykowi swoje roszczenia. Ważne jest również sprawne działanie 

syndyka masy upadłości, gdyż to od niego zależy, jaki uda się zgromadzić kapitał upadłej 

spółki. Wszystkie zgromadzone środki zostaną spieniężone i podzielone między wszystkich 

wierzycieli, którzy zostaną wpisani na listę wierzytelności. Trzeba jednak zaznaczyć, że 

zaspokojenie długów odbywa się według kategorii wierzytelności. Natomiast w kwestii 

terminu w żaden sposób nie można przewidzieć, ile czasu zajmie przeprowadzenie całego 

postępowania upadłościowego.  

 

CZY WARTO SKŁADAĆ ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI?  

 

Oczywiście, że tak. Bez względu na to, na ile obecnie wycenia się majątek AMBER GOLD i 

jak szacują wstępne analizy, każdy poszkodowany Klient AMBER GOLD powinien zgłosić 

swoją wierzytelność na listę wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie i 

przysługuje każdemu wierzycielowi upadłego. Można zatem uznać, że nie ryzykują 

Państwo już żadnymi dodatkowymi kosztami. Zaś prawidłowo złożony wniosek daje 

ostatnią szansę na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy.   

 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości Pracownicy Kancelarii pozostają do 

Państwa dyspozycji  oraz służą pomocą przy zgłaszaniu wierzytelności.  

 

 

Magdalena Gromaszek      Agnieszka Zadora-Tybuszewska 

      radca prawny              specjalista ds. zgłaszania wierzytelności  

 


