
MSIG 148/2019 (5787) poz. 39989–39990

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   

1 SIERPNIA 2019 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY– 81 –

(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowa-
nia upadłościowego, a postępowanie ma charakter postę-
powania głównego.

3.  kosztami postępowania, w tym kosztami zamieszczenia 
obwieszczenia o treści postanowienia o zatwierdzeniu 
układu obciążyć dłużnika.

Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie w termi-
nie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu.

Poz. 39989. Goliszewski Sławomir prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
A.S.G. Sławomir Goliszewski w restrukturyzacji w Człucho-
wie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/19. 
[BMSiG-39889/2019]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego 
Sławomira Goliszewskiego prowadzącego działalność gospo-
darczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A.S.G.” 
Sławomir Goliszewski w restrukturyzacji (sygnatura akt VI 
GRp 2/19) postanawia:
 1.  na mocy art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 1508) zwołać 
zgromadzenie wierzycieli na dzień 13 września 2019 roku, 
godz. 1100, sala C 106 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pół-
noc w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w Gdańsku 
przy ul. Piekarniczej 10, w celu podjęcia uchwały w przed-
miocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu 
w przyspieszonym postępowaniu układowym Sławomira 
Goliszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A.S.G.” 
Sławomir Goliszewski w restrukturyzacji;

 2.  przyznać wierzycielom prawo do oddania głosu ustnie 
lub na piśmie.

Poz. 39990. INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000450090. SĄD 
REJONOWY 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-39821/2019]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym 
Inteliclinic spółka z ograniczoną widzialnością w restruktury-
zacji z siedzibą w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt 
XIX GRp 10/19:

1. Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 czerwca 2019 r. 
nadzorca sądowy złożył aktualny spis wierzytelności w try-
bie art. 262 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Następnie, 
na odroczonym terminie zgromadzenia wierzycieli w dniu 
19 lipca 2019 r. nadzorca sądowy złożył aktualną stronę 12 
spisu wierzytelności.

Poucza się, że aktualny spis wierzytelności może przeglądać 
w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. Uczestnikom 
w przyspieszonym postępowaniu układowym nie przysłu-
guje prawo do wniesienia sprzeciwu co do umieszczenia 
wierzytelności w spisie wierzytelności albo co do pominięcia 
wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 w zw. z art. 90 
ustawy - Prawo restrukturyzacyjne).

2. Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r. 
zatwierdził złożony przez nadzorcę sądowego dnia 
13 czerwca 2019 r. oraz 19 lipca 2019 r. aktualny spis wierzy-
telności. Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysłu-
guje.

3. Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r., 
wydanym na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy - Prawo restruk-
turyzacyjne, stwierdził, że na zgromadzeniu wierzycieli zwo-
łanym w celu głosowania nad układem został przyjęty układ 
o następującej treści:

I. dla grupy I, która obejmuje wszystkich wierzycieli, z wyjąt-
kiem wierzycieli publicznoprawnych, układ przewiduje:

 1.  konwersję 90% wierzytelności głównej na udziały w kapi-
tale zakładowym INTELICLINIC spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000450090) 
w ten sposób, że za każde pełne 50,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt złotych) wierzytelności głównej wierzyciel obej-
mie nowy udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych) w podwyższonym kapitale zakłado-
wym INTELICLINIC spółka z ograniczą odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie;

 2.  kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 
4 958 450,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 
00/100);

 3.  dłużnik ustanowi 99.169 (słownie: dziewięćdziesiąt dzie-
więć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów 
nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 
50,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i po takiej warto-
ści udziały te zostaną objęte przez wierzycieli;

 4.  objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;

 5.  jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności 
głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 50,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych), wierzytelność w tym zakre-
sie ulega umorzeniu;

 6.  umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej 
naliczonych po dniu otwarcia przyspieszonego postępo-
wania układowego;

 7.  powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych 
zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych, przy-
należnych wierzycielom, którzy nie zostali dopuszczeni 
do udziału w zgromadzeniu wierzycieli, a także takich, 
o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 ustawy 
Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że kon-
wersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu 
wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wie-
rzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 
3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego dopro-
wadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności 
zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu pod-
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wyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez 
wierzyciela na zasadach jak w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
powyżej;

 8.  propozycje układowe obejmują restrukturyzację wierzy-
telności spornych, przynależnych wierzycielom, którzy 
zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wierzy-
cieli, na takich samych zasadach jak wierzytelności bez-
spornych;

 9.  w zakresie, w jakim wierzytelność nie podlega konwersji 
na udziały w kapitale zakładowym dłużnika, nastąpi zaspo-
kojenie wierzycieli poprzez zapłatę na ich rzecz kwoty pie-
niężnej w wysokości 44% kwoty odpowiadającej sumie 
następujących składowych:

   i.  wierzytelności głównej w zakresie nieobjętym konwer-
sją, o której mowa w pkt 1, 7, 8 powyżej, oraz umorze-
niem, o którym mowa w pkt 5 powyżej,

   ii.  odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień 
otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 
włącznie,

  iii.  innych należności ubocznych, w tym ustalonych pra-
womocnie kosztów postępowań związanych z docho-
dzeniem wierzytelności objętych układem, o ile takie 
należności uboczne również są objęte układem;

10.  spłata, o której mowa w pkt 9 powyżej, nastąpi 
w 24 (słownie: dwudziestu czterech) równych ratach mie-
sięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego 
miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej 
raty nastąpi po upływie roku od ostatniego dnia robo-
czego miesiąca kalendarzowego przypadającego po mie-
siącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu 
stanie się prawomocne;

11.  w pozostałym zakresie, w jakim wierzytelność nie pod-
lega konwersji na udziały w kapitale zakładowym dłuż-
nika lub nie jest zaspokajana poprzez zapłatę, następuje 
umorzenie wierzytelności głównej, odsetek naliczonych 
do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego 
postępowania układowego włącznie oraz innych należno-
ści ubocznych, w tym ustalonych prawomocnie kosztów 
postępowań związanych z dochodzeniem wierzytelności 
objętych układem, o ile takie należności uboczne również 
są objęte układem;

II. dla grupy II, która obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, 
układ przewiduje:
spłatę 100% sumy wierzytelności głównej wraz ze wszelkimi 
należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, w terminie 
3 (trzech) miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia układu 
przez sąd restrukturyzacyjny.

Na powyższe postanowienie sędziego komisarza o stwierdze-
niu przyjęcia układu zażalenie nie przysługuje.

Poz. 39991. SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH „START” w Prze-
myślu. KRS 0000109548. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt 
V GRs 5/19. 
[BMSiG-39800/2019]

Niniejszym zawiadamia się, iż w postępowaniu sanacyj-
nym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 

V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych 
i Upadłościowych, w stosunku do dłużnika Spółdzielnia Nie-
widomych START w restrukturyzacji siedzibą w Przemyślu 
(KRS 0000109548), zarządca sporządził i przekazał Sędziemu 
Komisarzowi w dniu 19 lipca 2019 r. spis wierzytelności, który 
każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. J. Kustro-
nia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GRs 5/19).

Zgodnie z art. 91 § 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w ter-
minie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą 
złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do umieszczenia 
wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest 
zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 
pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego.
W powyższym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został 
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co 
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Poz. 39992. Stachowiak-Pazunczyn Barbara prowadząca 
gospodarstwo rolne oraz prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych 
Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie. Sąd Rejo-
nowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
sygn. akt XI GR 26/19, XI GRp 26/19. 
[BMSiG-39884/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. wydanym 
w sprawie o sygnaturze akt XI GR 26/19 z wniosku dłużnika 
Barbary Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) prowa-
dzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara 
Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie o otwarcie przyspie-
szonego postępowania układowego:
1.  otworzył przyspieszone postępowanie układowe Barbary 

Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) zam. w Seba-
stianowie, Sebastianowo nr 15, 63-130 Książ Wielkopolski, 
prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospo-
darczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rol-
niczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie;

2.  wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda 
Rakowera;

3.  wyznaczył nadzorcę sądowego Roberta Głowackiego 
(numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1341);

4.  stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich 
stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 
20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego 
(Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter 
główny.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 26/19.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia 
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba 


