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-  Ustalenie spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych 
w wysokości 15 tys. zł płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, 
począwszy od miesiąca, w którym układ został prawomocnie 
zatwierdzony do 20.01.2022 r.;

-  Ustalenie spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych 
w wysokości 23 tys. zł płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, 
począwszy od 21.01.2022 r.;

-  10% zysku netto przedsiębiorstwa za każdy rok zostaje prze-
znaczone dodatkowo na spłatę zadłużenia (spłata następuje 
do 31 lipca roku następnego);

-  Dłużnik zobowiązuje się zlecić sprzedaż O W KORSARZ. Czyn-
ność ta zostanie powierzona profesjonalnemu pośrednikowi, 
który w ramach umowy na wyłączność zobowiąże się do 
umieszczania ogłoszeń sprzedaży nieruchomości w co naj-
mniej 3 portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim 
- ogłoszenia mają być odświeżane w minimum w cotygo-
dniowych okresach. (Cena zostaje sprzedaży nieruchomości 
zostaje ustalona na kwotę min. 5.600.000 zł i obowiązuje do 
końca 2019 r. w przypadku braku chętnych do końca 2019 r. 
cena sprzedaży w późniejszym okresie zostanie określona 
przez dłużnika, a jej wysokość będzie wymagała akceptacji 
„nadzorcy układu”);

-  W przypadku pozyskania klienta na zakup nieruchomo-
ści przez SGB-Bank S.A. za cenę min. 5.250.000 zł do dnia 
30.VI.2019 r. dłużnik zobowiązuje się do dokonania sprze-
daży nieruchomości;

-  Układ dopuszcza możliwość jednorazowych spłat kapitału 
udzielonego kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku 
wpłat w wysokości powyżej 100.000 zł (maksymalnie 2 razy 
w roku).

GRUPA 4
Wierzyciele nieposiadający prawa głosu na podstawie art. 116 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyza-
cyjne.
-  Umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania sana-

cyjnego;
- Umorzenie zobowiązań w wysokości 20%;
Spłata zadłużenia w 50 równych miesięcznych ratach płatnych 
do dnia 20 każdego miesiąca, począwszy od dnia 1.01.2023 r.

Sędzia komisarz pouczył o możliwości zgłoszenia zarzutów 
na piśmie co do przeprowadzenia zgromadzenia w terminie 
7 dni. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu 
przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch 
tygodni.

Poz. 15236. „GGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI we Wro-
cławiu. KRS 0000412789. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 28 lutego 2012 r., sygn. akt VIII GRp 16/17. 
[BMSiG-14574/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przy-
spieszonym postępowaniu układowym wobec „GGS Consul-
ting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” we Wrocławiu 
jako dłużnika (numer KRS: 0000412789; sygn. akt postępowa-
nia: VIII GRp 16/17) obwieszcza, że 29 maja 2018 r. nadzorca 
sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności i spis 

wierzytelności spornych, które można przeglądać w Sekreta-
riacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział 
VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

Poz. 15237. „MAX COMPUTERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocła-
wiu. KRS 0000015862. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
7 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/17. 
[BMSiG-14542/2019]

Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 23.01.2019 r. 
w postępowaniu sanacyjnym Max Computers sp. z o.o. we Wro-
cławiu (KRS nr 15862) toczącym się przed Sądem Rejonowym 
dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII 
GRs 6/17), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu gło-
sowania nad układem, określając sposób głosowania jako 
pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwo-
ścią oddania głosu także ustnie do protokołu.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r., 
godz. 1100, w sali nr 12 w budynku Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

Poz. 15238. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., 
sygn. akt X GRp 22/18. 
[BMSiG-14471/2019]

OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 
W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

sygn. akt X GRp 22/18 - PPU1

W pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym 
„RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, 
Sędzia komisarz na podstawie art. 263 ust. 1 p.r. zwołał 
zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 
częściowym (wierzyciele o łącznej wysokości należności 
głównej co najmniej 1.000.000 zł) i wyznaczył jego termin na 
dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 1100, sala 14, w budynku 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakow-
skiej 100a.
Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się 
pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzy-
ciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, 
może oddać głos ustnie do protokołu.

Nadzorca sądowy listownie zawiadomi uprawnionych wierzy-
cieli objętych układem częściowym, doręczając im następu-
jące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z pouczeniem 
o treści przepisów prawa, (ii) propozycje układowe Dłużnika, 
(iii) plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa dłużnika.
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Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na 
adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 
22/18.
Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgromadzenia 
wierzycieli zostały udostępnione na stronie internetowej 
http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/ruch-sa.html.

Poz. 15239. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt 
V GRs 1/16. 
[BMSiG-14650/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, 
iż nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie z wyko-
nania planu restukturyzacyjnego oraz wykonania układu za 
okres od 15.10.2018 r. do 15.01.2019 r. w sprawie V GRs 1/16 
dot. dłużnika BM Kobylin Sp. z.o.o., KRS 0000265094.

Poz. 15240. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., 
sygn. akt X GRp 2/19. 
[BMSiG-14479/2019]

OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 
W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

sygn. akt X GRp 2/19 - PPU2

W drugim przyspieszonym postępowaniu układowym 
„RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, 
Sędzia komisarz na podstawie art. 263 ust. 1 p.r. zwołał zgro-
madzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częścio-
wym (wierzyciele o łącznej wysokości należności głównej co 
najmniej 100.000 zł, którzy nie zostali objęci układem w pierw-
szym przyspieszonym postępowaniu układowym) i wyzna-
czył jego termin na dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 1200, 
sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się 
pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzy-
ciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, 
może oddać głos ustnie do protokołu.

Nadzorca sądowy listownie zawiadomi uprawnionych wie-
rzycieli objętych układem częściowym doręczając im nastę-
pujące dokumenty:
 (i)  kartę do głosowania wraz z pouczeniem o treści przepi-

sów prawa,
 (ii) propozycje układowe Dłużnika,
 (iii)  plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa dłużnika.

Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na 
adres: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, X Wydział Gospodar-
czy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czer-
niakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 2/19.

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgromadzenia 
wierzycieli zostały udostępnione na stronie internetowej 
http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/ruch-sa.html

Poz. 15241. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt 
V GRs 1/16. 
[BMSiG-14647/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział 
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym BM Koby-
lin Sp. z o.o., KRS 0000265094, sygn. akt V GRs 1/16, zarządca 
sporządził plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży 
majątku upadłego - ruchomości zabezpieczonych rzeczowo 
- zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Narodo-
wego Banku Polskiego, który można przeglądać w Sekreta-
riacie Sadu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy 
ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od zawiado-
mienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału - 
art. 339 Prawa upadłościowego w związku z art. 323 ust. 4 
Prawa restrukturyzacyjnego.

Poz. 15242. CONBELTS SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu. 
KRS 0000125837. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD 
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierp-
nia 2002 r., sygn. akt X GR 20/18/5. 
[BMSiG-14508/2019]

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. o sygn. akt X GR 
20/18/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 
X Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne 
dłużnika CONBELTS S.A. w Bytomiu (41-909 Bytom, ul. Szyby 
Rycerski nr 4), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125837, 
wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adam-
czyk oraz zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia (Mozdże-
nia) posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego 
o numerze 106, wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu pol-
skiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm), 
a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowa-
nia restrukturyzacyjnego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego 
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia 
obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie 
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji sądów polskich.


