
 

Instrukcja prawidłowego oddania głosu 
 

By prawidłowo oddać głos należy znakiem „X” zaznaczyć pole Państwa wyboru – należy zaznaczyć tylko jedną z opcji: „ZA 
UKŁADEM” bądź „PRZECIW UKŁADOWI”. 

Kartę do głosowania mogą Państwo podpisać w sposób czytelny: 

1. osobiście, z zachowaniem wskazanych poniżej warunków: 
• SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – kartę do głosowania powinny podpisać osoby uprawnione do 

reprezentacji spółki, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w odpisie z KRS; 

np. jeżeli w KRS jest wskazane, że do reprezentacji spółki jest upoważniony jedynie prezes zarządu razem z członkiem zarządu 

– podpisy powinny złożyć obie osoby; 

• SPÓŁKI CYWILNE – kartę do głosowania powinien podpisać pełnomocnik ustanowiony przez 
wszystkich wspólników; 

• INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY (działający na podstawie wpisu do CEIDG) – osoby uwidocznione na
 stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)  albo w zaświadczeniach o wpisie do CEIDG; 

 LUB 
2. przez pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, pamiętając aby: 

a) pełnomocnictwo upoważniało do reprezentowania w postępowaniu i oddania głosu; 
b) pełnomocnictwo zostało dołączone do karty do głosowania; 
c) załączyć dokument potwierdzający sposób reprezentacji. 

np. Jeżeli spółka prawa handlowego chce oddać głos przez pełnomocnika udziela pełnomocnictwa zgodnie ze sposobem 

reprezentacji wskazanym w KRS. 

Do głosu oddanego zarówno osobiście w imieniu spółki, jak i przez pełnomocnika należy dołączyć wydruk z odpowiedniego 
rejestru (KRS/CEiDG) w celu umożliwienia weryfikacji sposobu reprezentacji danego podmiotu. 
 

 

Głosy pisemne w głosowaniu nad układem należy oddać do 31 marca 2022 r., pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał 

się od głosu. Głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do zarządcy na adres:  

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.  
                    ul. Szeroka 34 A 

                                                                                       55-010 Radwanice 

 
 

 

Jeżeli podczas wypełniania karty popełnią Państwo błąd na karcie do głosowania mogą Państwo sami „sporządzić” taką 

kartę. Liczy się treść Państwa oświadczenia, a nie forma! W razie potrzeby wzór karty mogą Państwo samodzielnie pobrać 

ze strony zarządcy:  http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt  z wyznaczonym dla Państwa zespołem ekspertów pod poniższymi 

numerami telefonów i mailem: 

• tel.: +48 888 296 490; +48 661 301 342; +48 661 301 471 

• e-mail: uklad@komputronik.pl 
 

Zespół jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 - 15:00 
 

lub na adres mailowy zarządcy: komputronikinfo@zfrsa.pl lub telefoniczny pod nr +48 537 408 403 od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 13:00-15:00. 
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