
Warszawa, 9 stycznia 2017 roku 

Sędzia - Komisarz 

SSR Aleksandra Ziółkowska - Majkowska 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych 

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A 

Dłużnik: 

Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000082691) 

02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3 

Sygnatura akt: X GRp 12/16 

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 

Lp Kryterium rozróżnienia 
kategorii interesów 

Proponowany sposób zaspokojenia Uwagi 

1 Wierzytelności w 
przedziale 
do 150 000,00 zł. 

Spłata 100% kapitału wierzytelności 
(bez odsetek) 

Raty równe kwartalne płatne do 15 dnia 
po upływie każdego kwartału, 
począwszy od kwartału kalendarzowego 
następującego po kwartale, w którym 
doszło do prawomocnego zatwierdzenia 
układu. 

Czas realizacji: 24 miesiące liczone od 
daty prawomocnego zatwierdzenia 
układu 

Strukturę grupy 
ustalono z 
uwzględnieniem 
kryterium 
minimalizacji 
poszkodowania 
wierzycieli spółki o 
najmniejszym 
zaangażowaniu 
kwotowym, zarazem 
stanowiących 
wierzycieli „drobnych" 
reprezentuj ących 
głównie jednoosobowe 
dzielności gospodarcze 
oraz niewielkie co do 
wszelkich kryteriów 
gospodarczych spółki, 
jak również 
obligatariuszy w 
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większości ilościowej 
stanowiących osoby 
fizyczne. 

2 Wierzytelności 
publicznoprawne w 
przedziale do 2 000 
000 PLN, z 
wyłączeniem ZUS. 

Spłata 100% kapitału wierzytelności 
(bez odsetek) 

Raty równe kwartalne płatne do 15 dnia 
po upływie każdego kwartału 
kalendarzowego liczonego od daty 
prawomocnego zatwierdzenia układu. 

Grupa obejmuje 
drobnych wierzycieli 
publiczno-prawnych. 

3 Wierzytelności 
układowe Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Spłata 100% kapitału wierzytelności wraz 
z odsetkami 

Raty równe miesięczne, płatne do 15 
dnia każdego miesiąca, 

Czas realizacji 24 miesiące liczone od 
miesiąca następnego po dacie 
uprawomocnienia się układu. 

Zobowiązania wobec 
ZUS mogą podlegać 
tylko odroczeniu i 
rozłożeniu na raty, bez 
jakichkolwiek redukcji, 
w tym redukcji 
odsetek (art. 160 ust. 1 
p.r.) 

4 Wierzytelności w 
przedziale powyżej 
150 000,00 zł do 600 
000,00 zł. 

Spłata 80% kapitału wierzytelności 
(bez odsetek) 

Raty równe kwartalne płatne do 15 dnia 
po upływie każdego kwartału 
kalendarzowego. 

Czas realizacji 24 miesiące liczone od 1 
stycznia 2018 r. 

Dla przedmiotowej 
grupy wierzycieli jako 
drugiej co do 
liczebności 
reprezentującej 
głównie obligatariuszy 
stanowiących osoby 
fizyczne oraz niewielką 
liczbę pozostałych 
wierzycieli. 

5 Wierzytelności w 
przedziale 
powyżej 600 000,00 zł 
niebędące 
wierzytelnościami 
publicznoprawnymi 

Spłata 20% kapitału wierzytelności 
(bez odsetek) 

Raty równe kwartalne płatne do 15 dnia 
po upływie każdego kwartału. 

Czas realizacji: 
60 miesięcy liczonych od 1 stycznia 2020 
r. 

Z tej grupy zostały 
wyłączone 
wierzytelności 
publicznoprawne. 

6 Wierzytelności 
publiczno-prawne 
powyżej 2 000 000 zł 

Spłata 40% wierzytelności w ośmiu 
ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna 
10 kwietnia 2018 r. 

Wg wstępnych 
propozycji układowych 
dłużnika 
wierzytelności te były 
w grupie 3, a więc nie 
przeszłyby testu 
prywatnego 
wierzyciela, a zatem ich 
przegłosowanie 
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wiązałoby się z 
udzieleniem pomocy 
publiczne w 
rozumieniu art. 140 i 
nast. p.r. 

7 Wierzytelności 
bankowe wchodzące 
do układu z mocy 
ustawy 

Spłata 100% wierzytelności po zmianie 
modelu finansowania: 
- zamiana zobowiązań wymagalnych na 
niewymagalne 
- kapitalizacja odsetek karnych 
umownych 
- rozterminowanie kredytów do końca 
2021 r. 
- przez okres pierwszych 16 miesięcy raty 
płatne będą wyłącznie w postaci odsetek 
- od stycznia 2018 r. do września 2022 r. 
raty kapitałowe (równe) 

Wierzyciele stanowiący 
instytucje bankowe 
zostali 
przyporządkowani do 
osobnej grupy ze 
względu na kryterium 
funkcjonalne 
determinujące 
charakter ich 
zobowiązań. 

8 Wierzytelności 
przysługujące 
Członkom "Zarządu, 
Członkom Rady 
Nadzorczej, 
Akcj onariuszom 
Dłużnika oraz 
podmiotom trzecim w 
tym powiązanym 
kapitałowo i osobowo, 
które weszły w prawa 
wierzyciela w drodze 
spłaty zobowiązań 
Dłużnika, a które 
wyraziły lub wyrażą do 
dnia głosowania 
pisemną zgodę na 
konwersje zobowiązań 
na akcje. 

Konwersja zobowiązań na akcje 
Dłużnika, w drodze podwyższenia 
kapitału: 
- kapitał zakładowy zostanie 
podwyższony o pełną kwotę 
wierzytelności 
- liczba nowo ustanowionych akcji 
wynosić będzie iloraz wartości kwotowej 
wierzytelności i wartości nominalnej 
jednej akcji zgodnie ze Statutem, to jest 
0,20 zł za jedną akcję, 
- objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem 

prawa pierwszeństwa i poboru; 
- akcje nowej emisji będą akcjami 
imiennymi; 
-cena emisyjna nowych akcji równa 
będzie cenie nominalnej 
- data, od której nowe akcje mają 
uczestniczyć w dywidendzie będzie 1 
stycznia 2017 roku 
- uchwała o podwyższeniu kapitału w 
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terminie do jednego miesiąca od 
uprawomocnienia się układu 

Wierzyciele udzielający 
wsparcia finansowego 
Dłużnikowi w okresie 
po wydaniu 
postanowienia o 
otwarciu 
przyspieszonego 
postępowania 
układowego. 

9 Wierzyciele, których 
wierzytelności mają 
źródło w umowach 
przedwstępnych 
(deweloperskich) 
wyodrębnienia i 
przeniesienia własności 

1. zaspokojenie wierzycieli poprzez 
przeniesienie praw własności lokali 
mieszkalnych, w tym także praw 
związanych z lokalem, jak udział w 
nieruchomości wspólnej i praw do miejsc 
postojowych, bez roszczeń i obciążeń 
hipotecznych — do czasu zakreślonego 

wierzytelności 
wynikające z umów 
zobowiązujących do 
wybudowania, 
wyodrębnienia 
własności i 
przeniesienia na 
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lokali mieszkalnych 
dot. Osiedle Sportowa 
w Brwinowie i innych 
inwestycji Dłużnika z 
wyłączeniem Zakątek 
Cybisa 

powyżej obciążenia hipoteczne zostaną 
wykreślone lub w oparciu o zgodę 
beneficjenta praw hipotecznych na 
bezobciążeniowe wyodrębnienie lokali w 
terminie dwóch miesięcy od 
uprawomocnienia się postanowienia o 
zatwierdzeniu układu, jednakże nie 
wcześniej niż miesiąc od zapłaty pełnej 
ceny, 
2. brak dopłat ze strony nabywców 
do ceny określonej w umowie, 
3. umorzenie (zrzeczenie się) 
roszczeń z tytułu opóźnienia w 
przeniesieniu własności lokalu , w tym 
także praw związanych z lokalem, jak 
udział w nieruchomości wspólnej i praw 
do miejsc postojowych, 

nabywcę prawa 
własności lokalu 
mieszkalnego w 
ramach inwestycji 
Osiedle Sportowa w 
Brwinowie oraz w 
ramach pozostałych 
inwestycji, które to 
inwestycje zostały 
oddane do 
użytkowania w 
poprzednich latach 
działalności spółki 

10 Wierzyciele, których 
wierzytelności mają 
źródło w umowach 
przedwstępnych 
(deweloperskich) 
wyodrębnienia i 
przeniesienia własności 
lokali mieszkalnych 
dot. Zakątek Cybisa 

1. zaspokojenie wierzycieli poprzez 
przeniesienie praw własności lokali 
mieszkalnych w terminie do 31 grudnia 
2018 roku, jednakże nie wcześniej niż 
miesiąc od zapłaty pełnej ceny, w tym 
także praw związanych z lokalem, jak 
udział w nieruchomości wspólnej i praw 
do miejsc postojowych, bez roszczeń i 
obciążeń hipotecznych — do czasu 
zakreślonego powyżej obciążenia 
hipoteczne zostaną wykreślone lub w 
oparciu o zgodę beneficjenta praw 
hipotecznych na bezobciążeniowe 
wyodrębnienie lokali pod warunkiem 
zapłaty pełnej ceny, (przy czym 
czynności faktyczno-budowlane Spółka 
planuje zakończyć wcześniej, z 
utrzymaniem chronologii wynikającej z 
początkowego założenia etapowania 
inwestycji, tak aby możliwe było jak 
najwcześniejsze fizyczne przekazanie 
nabywcom lokali, natomiast czynności 
prawne związane z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie na część 
inwestycji i prawnym wyodrębnieniem 
prawa własności części lokali oraz 
przeniesieniem własności na nabywców 
zostaną podjęte wyłącznie w przypadku, 
gdy nie będą stanowić zagrożenia dla 
integralności pozwolenia na budowę), 

2. brak dopłat ze strony nabywców 

wierzytelności 
wynikające z umów 
zobowiązujących do 
wybudowania, 
wyodrębnienia 
własności i 
przeniesienia na 
nabywcę prawa 
własności lokalu 
mieszkalnego w 
ramach inwestycji 
Zakątek Cybisa w 
Warszawie 
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do ceny określonej w umowie, 
3. umorzenie (zrzeczenie się) 
roszczeń z tytułu opóźnienia w 
przeniesieniu własności lokalu , w tym 
także praw związanych z lokalem, jak 
udział w nieruchomości wspólnej i praw 
do miejsc postojowych, 
4. zmiana warunków umowy 
deweloperskiej poprzez: 
a) Stroną zobowiązaną będzie 
Dłużnik oraz Spółka Celowa powołana 
przez Dłużnika do, której wniesiona 
zostanie aportem zorganizowana część 
przedsiębiorstwa dłużnika, konieczna do 
prowadzenia procesu inwestycyjnego i 
sprzedaży 
b) dostosowanie płatności na poczet 
ceny do procentowego stopnia 
zaawansowania robót (z uwzględnieniem 
podziału inwestycji na etapy w 
rozumieniu procesu budowlanego w 
ujęciu miesięcznym) po zatwierdzeniu 
stopnia zaawansowania robót przez 
Project Managera oraz Bankowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego ze 
strony Banku kredytującego z 
uwzględnieniem uprawnień kontrolnych 
dla Rady Nabywców. 

Jarosław Baniuk - Wiceprezes Zarządu w imieniu własnym i z upoważnienia Prezesa Zarządu 
Mateusza Sroki (upoważnienie w załączeniu) /} r * 

Do wiadomości: 

Nadzorca Sądowy: 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., 

00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/5 
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02-777 mmmm 
NIP: 520-25-91-097 

Warszawa, 9 stycznia 2017 roku 

UPOWAŻNIENIE 

Niniejszym, Zarząd Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji upoważnia Wiceprezesa 
Zarządu Jarosława Baniuka do samodzielnego podpisania i złożenia do Nadzorcy Sądowego oraz 
Sędziego Komisarza propozycji układowych Dłużnika w przyspieszonym postępowaniu 
układowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą X GRp 12/16. 

Mateusz Sroka 


