
UMOWA 

zawarta i podpisana dnia 2 stycznia 1996 r. w Tel Awiwie-Jafie  

między  

Art B sp. z o.o. (w likwidacji)  

wykonywanej przez likwidatora Pana Jerzego Corna  

(zwaną dalej „Spółką”) 

a  

adwokatem Shlomo Rabelskim  w imieniu klientów  

(zwanym dalej „drugą  Stroną”) 

Zważywszy, że: 

 - adwokat Rabelski jest przedstawicielem swoich klientów, których tożsamość 
znana jest Spółce (zwanych dalej „Osobami związanymi ” i  gwarantuje on, że 
niniejsza Umowa jest przygotowana i podpisana w ich imieniu;  

- wiadome jest Stronom, że niniejsza Umowa zobowiązuje Spółkę,  
przedstawiciela oraz osoby związane ; 

-  że  dnia 1.1. 1996 r. sąd okręgowy w Tel Awiwie wydał orzeczenie względem 
roszczenia Spółki wobec Bogusława Bagsika i  in. w sprawie cywilnej 449/92, 
którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy jako załącznik 1 (zwane dalej 
„orzeczeniem sądu”): 

 

Załącznik 1 

[signature] 

-‐ zgodnie z par. 5(c) orzeczenia sądu w przypadku ujawnienia mienia, które 
zgodnie z definicją par. 5(a) orzeczenia sądu nie jest mieniem wolnym (zwanym 
dalej  „mieniem niezwolnionym”), Spółka będzie miała prawo do uzyskania 
zysku na drodze egzekucji lub w jakikolwiek inny sposób na podstawie 
orzeczenia sądu zgodnie z par. 3 orzeczenia sądu; 

-‐ druga strona  proponuje przekazać jej informacje dotyczące  konkretnego mienia 
niezwolnionego (zwanego dalej „mieniem dodatkowym”) oraz przedstawić jej 
wystarczające dowody, które umożliwią spółce wzięcie w swoje ręce 
wspomnianego mienia dodatkowego i uzyskania z niego pieniądzy i druga strona 
udzieliła Spółce porad zgodnie z warunkami i instrukcjami niniejszejszej 
Umowy.   

strony uzgadniają i postanawiają, co następuje: 



1. Fakty i oświadczenia wymienione na początku niniejszej Umowy stanowią jej 
nieodłączną część i  są traktowane tak, jakby znajdowały się w samej Umowie . 

2. (a)   Druga strona zobowiązana jest do przekazania Spółce w ciągu 14 dni od 
daty podpisania tej Umowy spisu mienia dodatkowego, o którym 
wiadomo drugiej stronie (zwanego dalej „mieniem nowym”) oraz 
posiadanych przez nią dowodów wymagnych do wykazania, że 
dodatkowe mienie istnieje.  

(b) Mienie, w sprawie którego Spółka podjęła kroki sądowe nie jest uważane 
za mienie nowe.  

3.   Nie ograniczając treści powyższego par. 2 (a), jeżeli kiedykolwiek po 
przekazaniu Spółce  przez drugą stronę spisu mienia dodatkowego, druga strona 
dowie się o istnieniu mienia dodaktowego, musi ona niezwłocznie powiadomić 
o tym Spółkę i  postanowienia podparagrafu 2 (b)  niniejszej Umowy będą 
miały zastosowanie również do do mienia dodatkowego, o istnieniu którego 
druga strona dowiedziała się po przekazaniu Spółce spisu mienia dodatkowgo 
zgodnie z postanowieniami  paragrafu 2(a) niniejszej Umowy.  

4.  Po otrzymaniu dowodów dotyczących nowego mienia, Spółka podejmie kroki 
zmierzające do uzyskania z niego pieniędzy po uznaniu przez adwokata Spółki, 
że dowody są wystarczające na rozpoczęcie postępowania.  

[signature] 

5.  (a)  Jeśli Spółka uzyska jakąkolwiek kwotę za nowe mienie, będzie ona 
zobowiązana do zapłacenia drugiej stronie za pośrednictwem adwokata 
Rabelskiego 50% sumy, która pozostanie w jej rękach po uiszczeniu 
wszystkich opłat związanych z uzyskaniem pieniędzy, łącznie z  kosztami 
sądowymi i wydatkami na adwokata, w tym wynagrodzem adwokata p. 
Mirona.  

(b) Za każdym razem, kiedy Spółka uzyska jakąkolwiek sumę za nowe 
mienie, zawiadomi ona niezwłocznie drugą stronę przez adwokata 
Rabelskiego.  

 

W dowód czego strony złożyły swoje podpisy: 

Spółka         Druga strona  
[signature]        [signature]  
 

(a-b) (umowa) (a0002) 


