Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2
Sp. zn.:
MSPH 76 INS 2762 / 2011
V Praze dne 27. prosince 2018

Dlužník:

OLEO CHEMICAL, a.s., IČO: 271 67 909, se sídlem na adrese
Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 9455

Právně zastoupen:

Mgr. Jiřím Tomolou, se sídlem Dentons Europe CS LLP, V
Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1, advokátem zapsaným v
seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
evidenčním číslem 11024
Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení
pohledávky (k podmínkám výběrového řízení zveřejněným
na č.l. B-440)

Podáním ze dne 18.12.2018 dlužník předložil nadepsanému soudu ke zveřejnění
v insolvenčním rejstříku podmínky výběrového řízení na prodej pohledávky evidované v majetkové
podstatě ve výši 700 milionů Kč s příslušenstvím proti Filomeně Kreysové, Martině Kreysové, Ing.
Jindřichu Vařekovi, Ing. Patriku Kreysovi, Jiřímu Kreysovi, Jindřichu Vařekovi a RAVAK a.s.
evidované v účetní třídě 3, na účtu 378 400, v rámci přílohy č. 21 soupisu majetkové podstaty
dlužníka, ve znění aktualizace soupisu majetkové podstaty z 17.12.2018, zveřejněné na č.l. B-439.
Toto podání bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno na č.l. B-440 dne 20.12.2018.
Dlužník v podmínkách výběrového řízení stanovil lhůtu k předkládání nabídek na postoupení tam
definované pohledávky do 31.12.2018. Právní zástupce dlužníka tímto potvrzuje, že dlužník
rozhodnul prodloužit lhůtu pro předkládání nabídek na postoupení tam definované pohledávky
do 11.1.2019 do 18:00 hod.
Kontaktní údaje ve věci výběrového řízení zůstávají nezměněné, a to Mgr. Jiří Tomola
(jiri.tomola@dentons.com) nebo Mgr. Václav Žalud (vaclav.zalud@dentons.com), se kterými je
možné se spojit také telefonicky na čísle +420 236 082 111 a domluvit s nimi postup ve věci předání
dokumentů obsažených v data roomu pro účely právní prověrky.
OLEO CHEMICAL, a.s.
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Doručenka datové zprávy
Věc: Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky (k
podmínkám výběrového řízení zveřejněným na č.l. B-440)
ID zprávy: 634528702
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 27.12.2018 v 11:45:58
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát, V celnici 1034/6, 11000 Praha 1, CZ
bihf4iw
Podnikající fyzická osoba
Pověřená osoba

Adresát: Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 12000 Praha 2, CZ
ID schránky: snkabbm
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
Nezadáno
MSPH 76 INS 2762 / 2011
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Události zprávy:
27.12.2018 v 11:40:32 EV0: Datová zpráva byla podána.
27.12.2018 v 11:40:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27.12.2018 v 11:45:58 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva
je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení
dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

