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Kalisz, dn. 01.04.2020r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kaliszu,  V Wydział  Gospodarczy,  Sekcja  do spraw Upadłościowych  

i Restrukturyzacyjnych 

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia komisarz SSR Jan Matecki 

po rozpoznaniu w dniu 01.04.2020r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  w  toku  postępowania  sanacyjnego  Przedsiębiorstwo  Handlowe  A-T  S.A.  w

restrukturyzacji z/s w Krotoszynie 

w przedmiocie sposobu głosowania nad układem   

postanawia:

przeprowadzić  głosowanie  nad  układem  z  pominięciem  zwoływania  zgromadzenia

wierzycieli określając jednoznacznie następujący tryb i sposób głosowania:

a) Głosowanie odbędzie się w formie pisemnej poprzez nadsyłanie głosów wierzycieli

na adres zarządcy Piotra Stefana Kusaka, ul. Rawicka 54, 63 – 700 Krotoszyn 

b) Wierzyciele mogą wysyłać głosy pisemne w terminie od 15 maja 2020 roku do 15

czerwca 2020 roku 

c) Głos oddany na piśmie musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy

głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw zawarciu układu zgodnie

ze zgłoszonymi propozycjami układowymi

d) Uczestnik  postępowania  może  głosować  również  przez  pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli

e) Głosy wierzycieli zostaną oddane w szczególności za pomocą kart do głosowania

przesłanych wierzycielom przez zarządcę

f) Zarządca  w  terminie  do  10  maja  2020  roku  wyśle  każdemu  wierzycielowi

uprawnionemu  do  oddania  głosu  kartę  do  głosowania  zawierającą  wszystkie

zgłoszone skutecznie przez uprawnionych do tego dnia propozycje układowe wraz

z pouczeniem o sposobie skutecznego oddania głosu, w szczególności o wymogach

o których mowa w punktach c – d powyżej 

g) W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych zarządca umieści na karcie

do głosowania propozycje według kolejności ich zgłaszania

h) Wierzyciel może głosować na każdą ze zgłoszonych propozycji układowych
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i) Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskają największe poparcie

wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art.

119 PR 

j) Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu wydane zostanie na

posiedzeniu niejawnym. Postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu podlegać

będzie obwieszczeniu 

k) Uczestnicy  postępowania  mogą  pisemnie  zgłaszać  zastrzeżenia  przeciwko

układowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o przyjęciu

układu.  Zgłoszone  zastrzeżenia  muszą  spełniać  wymogi  formalne  pisma

procesowego 

Sędzia komisarz

SSR Jan Matecki     

UZASADNIENIE

Mając  na  uwadze  liczbę  wierzycieli  dłużnika  Przedsiębiorstwo  Handlowe A-T  S.A.  w  restrukturyzacji

zasadnym jest przeprowadzenie głosowania na układem stosownie do treści art. 110 ust. 7 PR. 

Mając powyższe na uwadze Sędzia komisarz orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sędzia komisarz

SSR Jan Matecki     

Zarządzenie:

1. Odpis  postanowienia  doręczyć  pełnomocnikowi  dłużnika,  zarządcy,  radzie

wierzycieli 

2



2. Zamieścić  obwieszczenie  postanowienia  Sędziego  komisarza  w  Monitorze

Sądowym  

i  Gospodarczym.  W  Obwieszczeniu  poza  treścią  postanowienia  zamieścić

informację o treści propozycji układowych złożonych przez zarządcę oraz pouczyć,

iż  propozycje  układowe  mogą  złożyć:  dłużnik,  rada  wierzycieli,  jak  również

wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z

wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 PR  

3. Wezwać zarządcę o zaliczkę 
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