
MSiG 146/2022 (6545) poz. 40436–40438

I X .  O G Ł O S Z E N I A  W Y M AG A N E  P R Z E Z  P R AWO  R E ST R U K T U RY Z ACY J N E

29 LIPCA 2022 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY– 89 –

Poz. 40436. Szymczuk Magdalena prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Business Development Center 
Madgalena Szymczuk w Nowym Szczeglinie. Sąd Rejo-
nowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VIII GRz 89/21. 
[BMSiG-40010/2022]

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

ORAZ OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY
WYKONIANIA UKŁADU

Na podstawie art. 324 ust. 2 oraz art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne obwieszcza się, że:

1.  z dniem 7 czerwca 2022 r. zostało zakończone postępo-
wanie o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępo-
waniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika 
Magdaleny Szymczuk prowadzącej działalność gospodar-
czą pod nazwą Business Development Center Magdalena 
Szymczyk w Nowym Szczeglinie (NIP 7571470487), przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 
pod sygn. akt VIII GRz 89/21, z uwagi na uprawomocnie-
nie się tego dnia postanowienia o zatwierdzeniu układu,

2.  z dniem zakończenia postepowania restrukturyzacyjnego 
dotychczasowy nadzorca sądowy objął funkcję nadzorcy 
wykonania układu,

3.  dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu to: Krystian 
Tkacz, nr. licencji 609, adres korespondencyjny: Aleje Jero-
zolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-286 Warszawa, adres e-mail: 
krystian.tkacz@biuro-syndyk.pl.

Poz. 40437. Policha Piotr prowadzący działalność gospodar-
czą pod nazwą Piotr Policha PP Elektronix w Lublinie. Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GRz 87/21. 
[BMSiG-40082/2022]

Niniejszym obwieszcza się, że nadzorca wykonania układu 
Piotra Polichy prowadzącego działalność gospodarczą Piotr 
Policha PP Elektronix (NIP 7121107479), złożył w Sądzie Rejo-
nowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GRz 87/21, sprawoz-
danie nr 1, o którym mowa w art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne za okres od 1 kwiet-
nia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. dotyczące wykonania planu 
restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

Poz. 40438. RED SNAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. 
KRS 0000535502. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM 
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2014 r., 
sygn. akt XII GRz 35/21. 
[BMSiG-40028/2022]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział 
Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r. 

w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie układu, sygn. akt 
XII GRz 35/21, postanowił zatwierdzić układ zawarty 
w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Red Snake 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyza-
cji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariana Rapackiego 1C/1, 
71-467 Szczecin, KRS 0000535502, NIP 8513180483, 
REGON 360324399, w toku postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami 
wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych udziela-
nych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19, z wierzycielami, 
o następującej treści:

GRUPA I - obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych (wierzytelności, o których mowa 
w art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego) na następujących 
warunkach zaspokojenia:
-  spłata 100% wierzytelności głównej i 100% wierzytelności 

ubocznych,
-  spłata nastąpi w 2 (dwóch) ratach, przy czym rata nr 1 

w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) płatna jest na 
koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) mie-
sięcy od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie 
o zatwierdzeniu układu, a rata nr 2 w wysokości pozostałej 
części wierzytelności płata jest w terminie 9 (dziewięć) mie-
sięcy od daty płatności raty nr 1.

GRUPA II - obejmuje wierzytelności nieujęte w innych Gru-
pach, których wartość wierzytelności głównej jest niższa lub 
równa 10.000 zł (dziesięć tysięcy) na następujących warun-
kach zaspokojenia:
-  spłata 100% wierzytelności głównej,
-  spłata nastąpi w 2 (dwóch) ratach, przy czym rata nr 1 

w wysokości 50% wierzytelności płatna jest na koniec mie-
siąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia, 
w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu 
układu, a rata nr 2 w wysokości 50% wierzytelności płata jest 
w terminie 9 (dziewięć) miesięcy od daty płatności raty nr 1,

-  umorzenie 100% wierzytelność ubocznych, w tym kosztów 
dochodzenia wierzytelności i odsetek.

GRUPA III - obejmuje wierzytelności nieujęte w innych Gru-
pach, w których wartość wierzytelności głównej jest wyższa 
od 10.000 zł (dziesięć tysięcy) na następujących warunkach 
zaspokojenia:
-  spłata 80% wierzytelności głównej w 7 (siedem) ratach płat-

nych, zgodnie z poniższym harmonogramem:
-  rata 2 - w wysokości 10% wierzytelności płatna w terminie 

9 (dziewięć) miesięcy od daty płatności raty nr 1,
-  rata nr 3 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 2,
-  rata nr 4 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 3,
-  rata nr 5 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 4,
-  rata nr 6 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 5,
-  rata nr 7 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 6,
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-  rata nr 8 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 
6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 7,

-  umorzenie niespłaconej części wierzytelności głównej oraz 
100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodze-
nia wierzytelności oraz odsetek.

GRUPA IV - obejmuje wierzytelności przysługujące jedynemu 
wspólnikowi Red Snake S.A. na następujących warunkach 
zaspokojenia:
-  konwersja 80% wierzytelności głównej na udziały w kapitale 

zakładowym Spółki w ten sposób, że za każde pełne 100,00 zł 
(sto) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział 
o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) w podwyższo-
nym kapitale zakładowym Spółki,

-  kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 614.100 zł 
(sześćset czternaście tysięcy złotych 00/100),

-  dłużnik ustanowi 6141 (sześć tysięcy sto czterdzieści jeden) 
nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości 
nominalnej 100,00 zł (sto) każdy i po takiej wartości udziały 
te zostaną objęte przez wierzycieli,

-  objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakłado-
wym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub 
poboru,

-  jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności 
głównej wierzyciela będzie mniejsza niż 100,00 zł (sto), wie-
rzytelność w tym zakresie ulega umorzeniu,

-  w pozostałym zakresie, w jakim wierzytelność nie pod-
lega konwersji na udziały w kapitale zakładowym Spółki, 
następuje umorzenie wierzytelności głównej, wszelkich 
odsetek oraz innych należności ubocznych, w tym usta-
lonych prawomocnie kosztów postępowań związanych 
z dochodzeniem wierzytelności objętych układem, o ile 
takie należności uboczne również są objęte układem,

-  konwersja wierzytelności na udziały stanowi konwer-
sję, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, wobec czego, 
zgodnie z art. 169 ust. 3 tej Ustawy, prawomocnie zatwier-
dzony Układ zastępuje określone w Ustawie z dnia wrze-
śnia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych czynności związane 
z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do 
Spółki, objęciem udziałów oraz wniesienie wkładu,

-  w granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się 
i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych mających na celu wyko-
nanie Układu, w tym w szczególności do: dokonania zgło-
szenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu reje-
strowego, porządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki 
uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału 
zakładowego.

GRUPA V - obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzy-
telności z następujących tytułów: niewykonania lub nienale-
żytego wykonania zobowiązania, w tym, lecz nie wyłącznie, 
z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania 
inne niż odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie 
oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlo-
wych odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie 
zobowiązania, kar umownych, rękojmi lub gwarancji jako-
ści, zastępczego wykonania zobowiązania, roszczeń o zwrot 
utraconych korzyści oraz poniesionych strat - niezależnie 
od źródła zobowiązania, bezpodstawnego wzbogacenia lub 
świadczenia nienależnego, czynów niedozwolonych, odpo-

wiedzialności regresowej (w tym wynikającej z subrogacji 
ustawowej) oraz odpowiedzialności jako gwaranta (podmiotu 
udzielającego gwarancji), odpowiedzialności za osobę trzecią 
lub odpowiedzialności z tytułu poręczenia) na następujących 
warunkach zaspokojenia:
-  spłata 80% wierzytelności głównej w 7 (siedem) ratach płat-

nych, zgodnie z poniższym harmonogramem:
-  rata 2 - w wysokości 10% wierzytelności płatna w terminie 

9 (dziewięć) miesięcy od daty płatności raty nr 1,
-  rata nr 3 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 2,
-  rata nr 4 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 3,
-  rata nr 5 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 4,
-  rata nr 6 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 5,
-  rata nr 7 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 6,
-  rata nr 8 - w wysokości 15% wierzytelności płatna w terminie 

6 (sześć) miesięcy od daty płatności raty nr 7,
-  umorzenie niespłaconej części wierzytelności głównej oraz 

100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodze-
nia wierzytelności oraz odsetek.

Ponadto Sąd stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów pol-
skich jest art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku 
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588) w zw. 
z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), a postę-
powanie ma charakter postępowania głównego.

Poucza się, że na ww. postanowienie w przedmiocie zatwier-
dzenia układu uczestnikom postępowania restrukturyzacyj-
nego przysługuje zażalenie. Wierzyciel może wnieść zażalenie 
w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego 
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
przy czym w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego jurysdyk-
cji sądów polskich wierzyciel, którego siedziba lub miejsce 
zwykłego pobytu w dniu wydania ww. postanowienia znaj-
dowały się za granicą, może wnieść zażalenie w terminie trzy-
dzieści dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poz. 40439. Sypniewska Agnieszka prowadząca Gospodar-
stwo Rolne w Jaszczółtowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRz 28/21. 
[BMSiG-40178/2022]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym 
w dniu 10 czerwca 2022 r. postanowił zatwierdzić układ 
przyjęty przez wierzycieli dłużnika Agnieszki Sypniewskiej 
prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Jaszczółtowie (PESEL 
83062810167, NIP 5562465876) o następującej treści:

Postanowienia ogólne:
1.  W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do 

przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. 


