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Poz. 20322. KOMPUTRONIK BIZNES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w Poznaniu. 
KRS 0000008979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
24 kwietnia 2001 r., sygn. akt XI GRs 6/20. 
[BMSiG-18884/2021]

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego 
wobec Komputronik Biznes spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000008979, sygn. akt 
XI GRs 6/20, zawiadamia, że zarządca sporządził i złożył do akt 
sprawy spis wierzytelności z dnia 30 października 2020 roku, 
który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A.

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszcze-
nia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komi-
sarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie 
wierzytelności, przy czym dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile 
spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, 
a jeżeli nie złożył oświadczenia - może złożyć sprzeciw tylko 
w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przy-
czyn od niego niezależnych.

Dłużnik oraz wierzyciel, którego wierzytelność nie została 
ujęta w spisie, mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw 
co do pominięcia wierzytelności w spisie.

Poz. 20323. MGM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI w Warszawie. KRS 0000246216. SĄD REJONOWY DLA 
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 6 grudnia 2005 r., sygn. akt XVIII GRs 2/19. 
[BMSiG-19071/2021]

Niniejszym zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 
26.01.2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, Sędzia komisarz po rozpoznaniu 
w dniu 26 stycznia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu 
niejawnym sprawy w postępowaniu sanacyjnym MGM Spółki 
Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 2/19, w przedmio-
cie stwierdzenia przyjęcia układu w głosowaniu nad układem 
z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli prze-
prowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia 
z 4 czerwca 2020 roku,
1.  stwierdził, iż w postępowaniu sanacyjnym MGM Spółki 

Akcyjnej w Warszawie w głosowaniu nad układem z pomi-
nięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przepro-
wadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia 
z 4 czerwca 2020 roku przyjęto układ o następującej treści:

I. Wierzyciele z kwotą wierzytelności powyżej 3.000,00 zł:
1.  umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, 

a także wszelkich kosztów ubocznych, w tym odsetek 
liczonych od należności głównej,

2.  spłata należności głównej w kwocie 3 000,00 zł oraz 6% 
różnicy pomiędzy kwotą należności głównej a kwotą 
3 000,00 zł w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych, 

w terminie do 24 miesięcy po prawomocnym zatwier-
dzeniu układu,

3.  umorzenie pozostałej części należności głównej.

II. Wierzyciele z kwotę wierzytelności do 3.000,00 zł włącznie:
1.  umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, 

a także wszelkich kosztów ubocznych, w tym odsetek 
liczonych od należności głównej,

2.  spłata całości należności głównej, w terminie do 6 mie-
sięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

Jednocześnie poucza się o możliwości wniesienia zastrze-
żeń, w trybie art. 164 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyza-
cyjne, w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego 
obwieszczenia w MSiG. Pismo zawierające zastrzeżenia 
powinno być dokonane w formie pisma procesowego, w uza-
sadnieniu wniosków zawartych w zastrzeżeniach należy przy-
toczyć fakty, na których się opierają, oraz powołać potrzebne 
dowody. Pismo zawierające zastrzeżenia wnosi się bezpo-
średnio do sądu prowadzącego niniejsze postępowanie ze 
wskazaniem sygnatury sprawy.

Poz. 20324. Śpiewak Artur prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą P.U.H. „KRONOS” Artur Śpiewak w Mysz-
kowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospo-
darczy, sygn. akt VIII GRp 2/19. 
[BMSiG-19003/2021]

Doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela sprawujący funk-
cję nadzorcy wykonania układu Artura Śpiewaka prowadzą-
cego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „KRONOS” 
Artur Śpiewak, NIP 5771010306, zatwierdzonego w przy-
spieszonym postępowaniu układowym prowadzonym 
przed Sądem Rejonowym w Częstochowie pod sygn. akt 
VIII GRp 2/19, zawiadamia o złożeniu sprawozdania nadzorcy 
wykonania układu z 14 grudnia 2020 roku o wykonywaniu 
planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za 
okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku do 
Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydziału Gospo-
darczego.

Poz. 20325. MIZARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. 
KRS 0000537485. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
7 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GRs 1/18/Ap-3. 
[BMSiG-19074/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - sana-
cyjnym wobec MIZARUS sp. z o.o. we Wrocławiu (numer 
KRS 0000537485, sygn. akt postępowania VIII GRs 1/18) 
ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 135 ust. 2 Prawa 
restrukturyzacyjnego, protokół posiedzenia rady wierzycieli 
z 8 marca 2021 r. zawierający podjętą na tym posiedzeniu 
uchwałę (brak zastrzeżeń do przedstawionej przez zarządcę 
aktualizacji planu restrukturyzacyjnego).

Protokół z uchwałą został wyłożony w trybie art. 136 ust. 1 
Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa 


