
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI 
pohledávky z majetkové podstaty dlužníka, FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 24816515 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, IČ: 66201080, se sídlem Kamenická 1, 312 00 Plzeň, insolvenčního 

správce v insolvenční věci dlužníka, FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 24816515, sp.zn. MSPH 89 INS 

17869/2018 (dále též jen „insolvenční správce“) vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se 

sídlem Keřová 360/7, 301 00 Plzeň (dále též jen „zprostředkovatel“) k podávání nabídek na odkoupení 

níže specifikované pohledávky, sepsané do majetkové podstaty dlužníka, FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 

24816515. 

Pohledávka nabízená k prodeji (k postoupení): 

Pohledávka ve výši 1.058.770,60 USD za společností Light Vision Co. L.L.C., se sídlem Silverwave Tower, 

5th Floor, Office # 503, P.O. Box 10 6885, Meena St., Abu Dhabi, UAE z titulu neuhrazeného plnění dle 

smlouvy o dodávce a instalaci lustrů a lamp ze dne 26.8.2014 (dále jen „Pohledávka“). 

V souvislosti s Pohledávkou se upozorňuje na následující: Insolvenční správce sepsal Pohledávku do 

majetkové podstaty dlužníka na základě sdělení bývalého jednatele dlužníka FOIBOS DESIGN, s.r.o., který 

spolu s informací o existenci pohledávky zaslal insolvenčnímu správci kopii smlouvy o dodávce a instalaci 

lustrů a lamp ze dne 26.8.2014, včetně vyčíslení výše Pohledávky. Vyjma této kopie smlouvy o dodávce a 

instalaci lustrů a lamp ze dne 26.8.2014 nemá insolvenční správce k dispozici jakékoli jiné doklady 

prokazující vznik/výši/trvání Pohledávky, když dlužník nepředal insolvenčnímu správci účetnictví ani 

jakékoli jiné dokumenty/doklady.   

Podávání nabídek: 

Nabídky na koupi Pohledávky se podávají zprostředkovateli LICITA s.r.o., a to v písemné podobě na 

formuláři, který si uchazeč o koupi (zájemce) vyžádá u zprostředkovatele (tel. 377 227 979, 

777 707 310/311, e-mail: licita@licita.cz). 

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese 

Keřová 7, Plzeň nebo formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 

7, 301 00 Plzeň. Bude-li tak dohodnuto, lze akceptovat doručení nabídky e-mailem.  

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.   

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo dodatečně stanovit konec lhůty pro podávání nabídek, a to 

zveřejněním konce lhůty na www.licita.cz.  

Kontaktní údaje zprostředkovatele: 

Případné dotazy týkající se prodeje resp. podávání nabídek, nechť jsou směřovány ke zprostředkovateli: 

LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, e-mail: 

licita@licita.cz, tel. 377 227 979 nebo 777 707 310/311.  

 



        

 
 

 
Prodej nejvyšší nabídce.  

Insolvenční správce si však vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. 
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, 

včetně práva dodatečně vyzvat zájemce k navýšení nabídek.    

 
 

Vyhotoveno 14.8.2019 
 

LICITA s.r.o. 
 


