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kłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się 
za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania 
wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod 
sygnaturą akt VI GRp 2/19/KK.

Poz. 8786. VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Gdyni. KRS 0000305753. SĄD REJONOWY 
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
14 maja 2008 r., sygn. akt VI GRs 4/17. 
[BMSiG-7943/2019]

Niniejszym obwieszcza się, że zarządca w postępowaniu 
sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt 
VI GRs 4/17) w dniu 8 lutego 2019 r. złożył uzupełnienie spisu 
wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszcze-
nia w MSiG można złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza 
co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie 
wierzytelności zgodnie z art. 91 pr.

Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospo-
darczy przy ul. Piekarniczej 10.

Poz. 8787. INTERPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Pustkowie. KRS 0000351064. SĄD 
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2010 r., sygn. akt 
V GR 1/19, V GRs 3/19. 
[BMSiG-7985/2019]

Zarządca masy sanacyjnej Interplastik Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pustkowie podaje do publicznej wiadomości, iż postano-
wieniem z dnia 23 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rze-
szowie, Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GR 1/19):

  I.  otworzył postępowanie sanacyjne w stosunku do dłuż-
nika Interplastik Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie, Pustków 
363C, 39-205 Pustków, KRS nr: 0000351064,

 II.  na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejono-
wego Lesława Zawadę,

III.  na zarządcę masy sanacyjnej wyznaczył Kosmal & Kwiat-
kowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie (nr KRS: 0000499645), reprezentowaną 
przez Prezesa Zarządu Dariusza Jakuba Kwiatkowskiego 
(nr licencji 938),

IV.  wskazał jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego przepis 
art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i art. 3 
ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
powania upadłościowego a otwarte postępowanie ma 
charakter postępowania głównego.

Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie 
z treścią art. 237 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wie-
rzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia posta-
nowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układo-
wego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego 
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za 
granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia 
tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie 
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji sądów polskich.

Przyspieszone postępowanie układowe Dłużnika toczyć się 
będzie pod sygn. akt V GRs 3/19.

Poz. 8788. JW TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrowie Górniczej. 
KRS 0000309418. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD 
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
9 lipca 2008 r., sygn. akt X GRp 5/18/2. 
[BMSiG-7993/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym 
w celu zawarcia układu prowadzonym wobec JW TRANSPORT 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 12/209, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza (nr KRS 0000309418) (sygn. akt X GRp 5/18/2) ogła-
sza, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. zatwier-
dzony został jednolity spis wierzytelności przedłożony przez 
nadzorcę sądowego w dniu 31 stycznia 2019 r.
Sędzia komisarz we wskazanym postępowaniu postanowie-
niem z dnia 31 stycznia 2019 r. stwierdził przyjęcie układu 
przez zgromadzenie wierzycieli z dnia 31 stycznia 2019 r. 
o następującej treści:

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na dwie 
grupy:
 1. wierzycieli publicznoprawnych,
 2. wierzycieli pozostałych.

I. Wierzycielom publicznoprawnym proponuje się:
 -  spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosz-

tami należnymi za okres do dnia poprzedzającego otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetkami 
należnymi za okres od tego dnia,

 -  należność główna wraz z odsetkami za zwłokę należnymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi kosz-
tami spłacana będzie w 9 miesięcznych ratach, przy czym 
odsetki za zwłokę spłacane w każdej racie naliczane są 
proporcjonalnie każdorazowo od kwoty spłacanej w danej 
racie należności głównej, od ustawowego terminu płat-
ności należności głównej do dnia płatności poszczególnej 
raty. W przypadku kiedy rzeczywista data spłaty (wpłaty) 
raty nastąpi przed albo po dacie ustalonej w ramach 
układu, kwota spłacana zostanie zaliczona proporcjonalnie 
na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę ustalo-
nych według daty rzeczywistej spłaty,

 -  pierwsze 8 rat będzie równych, a ich wysokość będzie 
wynikała z wyliczenia należności głównej, odsetek i kosz-
tów należnych za okres do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego oraz wysokości odsetek należnych 


