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Poz. 57665. MEW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Nadarzynie. KRS 0000367022. SĄD 
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2010 r., sygn. akt 
XVIII GR 29/19. 
[BMSiG-57299/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy 
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem 
z dnia 30 października 2019 roku, sygn. akt (XVIII GR 29/19), 
z wniosku dłużnika MEW 2 sp. z o.o. w Nadarzynie o otwarcie 
przyspieszonego postępowania układowego postanowił:

1.  otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika 
MEW 2 sp. z o.o. w Nadarzynie (adres: ul. Kasztanowa 9, 
05-830 Nadarzyn, KRS 0000367022);

2.  wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Anny 
Walenciak oraz nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja 
Michalczyka, posiadającego licencję doradcy restruktury-
zacyjnego nr 536;

3.  określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania 
upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępo-
wanie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu 
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zaża-
lenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Poz. 57666. POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000016274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
1 czerwca 2001 r., sygn. akt XIX GRp 11/19. 
[BMSiG-57426/2019]

Zarządzeniem z dnia 25 października 2019 r. Sędzia komisarz 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym POL-MOT Holding S.A. 
w Warszawie (KRS nr 0000016274) wyznaczył termin zgro-
madzenia wierzycieli na dzień 2 grudnia 2019 r., godz. 1200, 
sala 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, wskazując, 
iż przedmiotem głosowania są propozycje układowe złożone 
przez dłużnika; głosować można ustnie w toku wyznaczonego 
posiedzenia bądź za pośrednictwem kart do głosowania dołą-
czonych do zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wierzy-
cieli, jednakże głos na karcie należy oddać nie później niż do 
25 listopada 2019 r.

Nadzorca Sądowy
Krzysztof Piotrowski

Poz. 57667. POZLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000580935. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2015 r., 
sygn. akt XI GRp 23/19. 
[BMSiG-57416/2019]

Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego prowadzonego wobec POZLIFT Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
(KRS 0000580935), sygn. XI GRp 23/19, zwołać zgromadzenie 
wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 grud-
nia 2019 roku, godzina 1000, w budynku Sądu Rejonowego 
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 134.

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub 
złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz 
z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób 
podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ust-
nie podczas zgromadzenia.

Ponadto Sąd zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził 
i złożył do akt sprawy spis wierzytelności, który można prze-
glądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A.

Poz. 57668. INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000450090. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 6 lutego 2013 r., sygn. akt XIX GRp 10/19. 
[BMSiG-57334/2019]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
zawiadamia, że postanowieniem ogłoszonym na rozprawie 
w dniu 28 października 2019 r. oddalił wnioski wierzycieli 
o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego 
prowadzonego wobec Inteliclinic spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 
(sygn. akt XIX GRp 10/19) oraz odmówił zatwierdzenia układu 
przyjętego w tym postępowaniu na zgromadzeniu wierzycieli 
w dniu 19 lipca 2019 r.

Poucza się, że na postanowienie w części dotyczącej oddalenia 
wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układo-
wego zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. Termin 
na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od 
dnia doręczenia opisu postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek 
o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz 
z uzasadnieniem składa się w terminie tygodnia od dnia roz-
prawy, która odbyła się 28 października 2019 r. (dotyczy to pod-
miotów zawiadomionych o rozprawie), albo publikacji niniej-
szego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
(dotyczy to podmiotów niezawiadomionych o rozprawie).

Poucza się również, że na postanowienie w części dotyczącej 
odmowy zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Termin 
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na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg 
od dnia doręczenia opisu postanowienia z uzasadnieniem. 
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postano-
wienia wraz z uzasadnieniem składa się w terminie tygodnia 
od dnia rozprawy, która odbyła się 28 października 2019 r. 

(dotyczy to podmiotów zawiadomionych o rozprawie), albo 
publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym (dotyczy to podmiotów niezawiadomionych 
o rozprawie). Zażalenie może złożyć każdy uczestnik postępo-
wania (dłużnik oraz wierzyciele).


