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Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyń-
ski Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że dniem 
układowym jest 13 listopada 2020 r.

Toruń, dnia 6 listopada 2020 r.

Poz. 62953. NEW HOME SOBAS BURHAŁA IWANEK SPÓŁKA 
JAWNA w Tychach. KRS 0000779524. SĄD REJONOWY 
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 28 marca 2019 r. 
[BMSiG-63912/2020]

Nadzorca układu NEW HOME SOBAS BURHAŁA IWANEK 
Sp.j. z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Niepodległo-
ści 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000779524, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-
19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm., dalej: Tarcza 
4.0.), obwieszcza o otwarciu uproszczonego postępowania 
o zatwierdzenie układu NEW HOME SOBAS BURHAŁA IWA-
NEK Sp.j. z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Niepodle-
głości 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000779524, prowadzonego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 
znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie 
układu ze zmianami wynikającymi z Tarczy 4.0.

Dłużnik zawarł umowę na sprawowanie nadzoru nad prze-
biegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli 
nadzorcy układu z Adrianem Dzwonek - Doradcą Restruktury-
zacyjnym (licencja nr 1372).

Dzień układowy został ustalony na 1 listopada 2020 r.

Poz. 62954. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warsza-
wie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. 
[BMSiG-64056/2020]

Obwieszczenie

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r. Sędzia komisarz 
postępowania sanacyjnego „KLUB WAKACYJNY” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (numer 
KRS 00000843980), prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie pod sygn. akt VII GRs 1/19, na podstawie art. 120 
ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie 
układu o treści:

1. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji 
zobowiązań Klubu Wakacyjnego sp. z o.o. w restrukturyzacji 
z siedzibą w Warszawie („Dłużnik”).

2. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, ujawnione 
zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które 
nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wie-
rzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orze-
czenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody 
sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wią-
żącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujaw-
nione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna - podlegają 
one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych 
przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytel-
ności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne podlegają 
zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym 
termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio, od 
dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrze-
żeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych 
wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności 
lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania 
ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego. W przypadku, gdy 
ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności 
sporne będą podpadały pod grupy obejmujące konwersję na 
kapitał zakładowy Dłużnika, w takim wypadku Dłużnik w ter-
minie 6 miesięcy od przedłożenia prawomocnego orzeczenia 
sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądo-
wej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego 
Dłużnika, doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych 
czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu 
podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez 
wierzyciela na zasadach przewidzianych dla wierzycieli w danej 
grupie. Wierzycieli spornych dopuszczonych do udziału w zgro-
madzeniu wierzycieli na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy - 
Prawo restrukturyzacyjne traktuje się jako ww. tzw. ujawnione 
wierzytelności sporne.

I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI 
ZOBOWIĄZAŃ

Grupa I - wierzyciele publicznoprawni oraz wierzyciele posia-
dający wierzytelności zabezpieczone na majątku Dłużnika 
i znajdujące pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, 
w zakresie w jakim wyrazili zgodę na objęcie tej wierzytelno-
ści układem:

Spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głów-
nej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno 
powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postę-
powania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu), w sposób 
następujący:

1)  w pierwszym roku spłata 3% łącznej sumy wierzytelności, 
w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych 
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzo-
wego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w ostat-
nim dniu roboczym stycznia w roku kalendarzowym 
następującym po roku, w którym stwierdzona zostanie 
prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;

2)  w drugim roku spłata kwoty 3% łącznej sumy wierzytel-
ności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

3)  w trzecim roku spłata kwoty 3% łącznej sumy wierzytel-
ności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;
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4)  w czwartym roku spłata kwoty 9% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

5)  w piątym roku spłata kwoty 10% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

6)  w szóstym roku spłata kwoty 10% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

7)  w siódmym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

8)  w ósmym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

9)  w dziewiątym roku spłata kwoty 15% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

10)  w dziesiątym roku spłata kwoty 17% łącznej sumy wierzy-
telności, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

Grupa II - wierzyciele, których wierzytelność główna przekra-
cza kwotę 1.000.000 zł i niekwalifikujący się do innych grup:

1)  konwersja całości wierzytelności głównej oraz odsetek 
i innych kosztów ubocznych (w tym kosztów związanych 
z dochodzeniem wierzytelności), powstałych do dnia 
poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyj-
nego Dłużnika, na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika, 
w ten sposób, że:
a)  za każde pełne 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 

wierzytelności wierzyciel obejmie nowy udział o war-
tości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika;

b)  kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 
8.666.150,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześć-
dziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

c)  Dłużnik ustanowi 173.323 (słownie: sto siedemdziesiąt 
trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) nowe udziały nie-
uprzywilejowane o równej wartości nominalnej 50,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i po takiej wartości 
udziały te zostaną objęte przez wierzycieli;

d)  objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakłado-
wym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa;

e)  w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzy-
telności w celu skorelowania jej z odpowiednią wie-
lokrotnością wartości nominalnej jednego udziału, 
zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej 
wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, zaś 
powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością 
wierzytelności a wartością obejmowanych udziałów 
w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu.

2)  umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej 
powstałych po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego 

Dłużnika, jak również umorzenie w całości innych kosztów 
ubocznych, powstałych po dniu otwarcia postępowania 
sanacyjnego Dłużnika.

Grupa III - wierzyciele, których wierzytelność główna nie 
przekracza kwoty 1.000.000 zł i niekwalifikujący się do innych 
grup:

1)  spłata wierzytelności głównej, z zastrzeżeniem pkt 2 poni-
żej, w sposób następujący:
a)  w pierwszym roku spłata kwoty 10% wierzytelności 

głównej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcz-
nych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego 
miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej 
raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym stycznia w roku 
kalendarzowym następującym po upływie 5 (słownie: 
pięciu) lat od dnia stwierdzenia prawomocności posta-
nowienia o zatwierdzeniu układu;

b)  w drugim roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, 
w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych 
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalenda-
rzowego;

c)  w trzecim roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, 
w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych 
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalenda-
rzowego;

d)  w czwartym roku spłata kwoty 10% wierzytelności głów-
nej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

e)  w piątym roku spłata kwoty 10% wierzytelności głównej, 
w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, płatnych 
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalenda-
rzowego;

 f)  w szóstym roku spłata kwoty 20% wierzytelności głów-
nej, w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, 
płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego;

2)  umorzenie pozostałej (niepodlegającej spłacie zgodnie 
z pkt 1 powyżej) części wierzytelności głównej (tj. umorze-
nie 30% wierzytelności głównej);

3)  umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głów-
nej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia 
postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, 
a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, 
w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelno-
ści, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia 
postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Poz. 62955. DIZGUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Lesznie. KRS 0000415698. SĄD REJONOWY 
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 27 marca 2012 r., sygn. akt XI GRp 15/18. 
[BMSiG-63942/2020]

Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowa-
niu układowym dłużnika Dizgut sp. z o.o. w Lesznie, KRS nr 
0000415698, sygn. akt XI GRp 15/18, informuje o złożeniu 
do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, 
XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk-


