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czoną odpowiedzialnością, ul. Gospodarcza 1, 47-400 Raci-
bórz, REGON 272650164, NIP 6391004961, KRS 0000128506, 
prowadzonym na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, 
zawiadamia, iż nadano na adres wierzycieli uprawnionych do 
głosowania następujące dokumenty:
a) propozycje układowe dłużnika,
b) karty do głosowania.

Wypełnione karty do głosowania należy odesłać do dnia 
23 lutego 2022 roku (liczy się data wpływu) nadzorcy układu 
Anecie Brachaczek, na adres: Nadzorca Układu Aneta Bracha-
czek, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

Zgromadzenie wierzycieli celem głosowania nad układem 
i otwarcie kopert wraz z kartami do głosowania przewidziane 
zostało na dzień 25 lutego 2022 roku, na godz. 1000, w Biurze 
Nadzorcy przy ul. Mickiewicza 34/1, 44-280 Rydułtowy.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone 
zostanie pisemnie.

Poz. 8740. Rdest Andrzej prowadzący działalność gospodar-
czą pod nazwą Andrzej Rdest F.H.K. „DABEX TRADE” w Cho-
lerzynie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krako-
wie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRz 10/20/S. 
[BMSiG-7652/2022]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że 
postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII 
GRz 10/20/S, odmówiono zatwierdzenia układu w uproszczo-
nym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Andrzeja 
Rdesta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
Andrzej Rdest F.H.K. „DABEX TRADE” w Cholerzynie.

Poucza się jednocześnie, że na postanowienie o odmowie 
zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się 
w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia.

Poz. 8741. FUNDUSZ MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000105527. SĄD 
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt 
XVIII GRp 15/21. 
[BMSiG-7944/2022]

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przy-
spieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Fundusz 
Mikro Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 
(KRS 0000105527) - prowadzonym w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodar-
czym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod 
sygn. akt XVIII GRp 15/21, postanowieniem z dnia 26 stycz-

nia 2022 roku - sprostowanym na mocy postanowienia z dnia 
9 lutego 2022 roku, na podstawie art. 110 ust. 7 Prawa restruk-
turyzacyjnego, postanowił określić następujący tryb przepro-
wadzenia głosowania nad układem:

1. głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwo-
ływania zgromadzenia wierzycieli,
2. zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie 
wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, wraz 
z doręczeniem im: propozycji układowych z uwzględnieniem 
art. 117 ust. 1 p.r., informacji o podziale na kategorie intere-
sów, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, karty do 
głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania, 
z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, art. 113, art. 115-
119 p.r. - nastąpi w formie pisemnej, nie później niż w termi-
nie 21 dni od daty doręczenia nadzorcy sądowemu odpisu 
niniejszego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności 
i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który prze-
prowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, 
stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.,
3. nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z doku-
mentami określonymi w pkt 2, zakreśli wierzycielom sied-
miodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na - 
w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 
p.r, wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia dorę-
czenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy 
złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu 
wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli,
4. nadzorca sądowy przedstawi Sędziemu komisarzowi, nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia 
nadzorcy sądowemu odpisu niniejszego postanowienia ze 
stwierdzeniem prawomocności, w formie pisemnej wyniki 
głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi 
kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumen-
tów z punktu 2 powyżej postanowienia wierzycielom, którzy 
nie oddali głosu;
5. w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udziele-
nia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy 
przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej 
w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając 
ten nośnik do akt sprawy.

Zgodnie z art. 201 ust. 2-3 w zw. z art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od postanowień 
Sędziego komisarza wydanych na posiedzeniu niejawnym 
i podlegających obwieszczeniu, termin do wniesienia środka 
zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia, a dla osób, któ-
rym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie, termin ten 
biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

W związku z powyższym poucza się, że na niniejsze posta-
nowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia obwiesz-
czenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Termin na 
złożenie zażalenia przez dłużnika biegnie od dnia doręcze-
nia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 
200,00 zł.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Nadzorca sądowy


