
MSiG 79/2021 (6224) poz. 27140–27141

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   

26 KWIETNIA 2021 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY– 135 –

sposób, że zobowiązał wierzycieli do oddania głosu w termi-
nie do 1 lipca 2021 roku, pod rygorem uznania, że wierzyciel 
wstrzymał się od głosu.

Głosy należy wysyłać bezpośrednio na adres wyznaczonego 
nadzorcy sądowego Grenda - Restrukturyzacja spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (ul. Młyńska 5A/1, 
61-729 Poznań).

Poz. 27140. Głażewski Robert prowadzący działalność pod 
nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Głażewski w Osieku. Sąd 
Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
V GRp 1/21. 
[BMSiG-26010/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszo-
nego postępowania układowego Roberta Głażewskiego 
PESEL 72011011476, prowadzącego działalność rolniczą 
w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod 
nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Głażewski, sygn. akt V 
GRp 1/21, postanowieniem z dnia 26.03.2021 r. został zatwier-
dzony spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego 
w dniu 9 listopada 2020 roku, skorygowanego w dniu 12 listo-
pada 2020 roku i w dniu 23 marca 2021 roku oraz stwier-
dzono przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 
26 marca 2021 roku, mocą którego w stosunku do wszystkich 
wierzycieli nastąpi:

I. w odniesieniu do grupy I (pierwszej) - wierzyciele, którzy 
posiadają zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika (nie-
objęcie z mocy prawa postępowaniem układowym):
1)  spłata należności głównej wraz z należnymi odsetkami 

w 100%,
2)  odroczenie płatności zobowiązań na okres 12 (dwunastu) 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu;

II. w odniesieniu do grupy II (drugiej) - wierzyciele, którzy 
posiadają wierzytelności do 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset 
złotych):
1)  spłata do 20-tego dnia ósmego miesiąca po miesiącu, 

w którym doszło do uprawomocnienia się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu, należności głównej wraz z odset-
kami wyliczonymi na dzień poprzedzający na dzień otwar-
cia przyspieszonego postępowania układowego w wyso-
kości 80%,

2)  umorzenie odsetek i kosztów ubocznych powstałych po 
dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,

3)  umorzenie niespłaconej należności głównej wraz z odsetkami 
od tej kwoty, wyliczonymi na dzień poprzedzający dzień otwar-
cia przyspieszonego postępowania układowego;

III. w odniesieniu do grupy III (trzeciej) - wierzyciele, którzy 
posiadają wierzytelności powyżej 3.500,00 zł (trzy tysiące 
pięćset złotych):
1)  spłata do 20-tego dnia ósmego miesiąca po miesiącu, 

w którym doszło do uprawomocnienia się postanowienia 
o zawarciu układu, należności głównej wraz z odsetkami 
wyliczonymi na dzień poprzedzający dzień otwarcia przy-
spieszonego postępowania układowego w wysokości 80%,

2)  spłata wierzytelności przypadającej tej grupie w miesięcz-
nych ratach, przy czym wysokość rat od I (pierwszej) do VI 

(szóstej) będzie wynosiła 7.000,00 zł (siedem tysięcy zło-
tych), wysokość rat od VII (siódmej) do XVIII (osiemnastej) 
po 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych), od XIX (dziewięt-
nastej) raty po 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych), pro-
porcjonalnie na rzecz każdego wierzyciela do wysokości 
przysługującej mu wierzytelności,

3)  umorzenie odsetek i kosztów ubocznych powstałych po 
dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,

4)  odroczenie płatności zobowiązań na okres 12 (dwunastu) 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu,

5)  umorzenie niespłaconej należności głównej wraz z odset-
kami od tej kwoty, wyliczonymi na dzień poprzedzający 
dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układo-
wego.

Poz. 27141. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000525664. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
3 października 2014 r., sygn. akt XVIII GRs 5/20. 
[BMSiG-25790/2021]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea 
Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt 
XVIII GRs 5/20, Sędzia komisarz mocą postanowienia z dnia 
30 marca 2021 roku określił następujący tryb przeprowadze-
nia głosowania nad układem:
1)  głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgro-

madzenia wierzycieli;
2)  zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wie-

rzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręcze-
nie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 
ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, 
opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do 
głosowania z informacją o sposobie głosowania i z poucze-
niem - treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, 
nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 
21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego posta-
nowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sana-
cyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania 
głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 
ust. 2 pkt 2 PrRest;

3)  zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane 
przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż Sędzia 
komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wie-
rzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej 
spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest 
o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny 
powinien złożyć do Sędziego komisarza nie później niż 
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę 
masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóź-
niony;

4)  zarządca masy sanacyjnej przedstawi Sędziemu komi-
sarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty 
stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia 
w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami 
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układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz 
dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 posta-
nowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego 
(dalej także: PrRest) w przypadku gdy z uwagi na znaczną 
liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli jest utrud-
nione, Sędzia komisarz może postanowić o przeprowadzeniu 
głosowania w innym trybie niż określony w ust. 1-6 art. 110, 
w tym również z pominięciem zwoływania zgromadzenia wie-
rzycieli. Postanowienie to obwieszcza się.
Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii dojść nale-
żało do wniosku, że przeprowadzenie zgromadzenia wierzy-
cieli na posiedzeniu jawnym niesie ryzyko dla zdrowia uczest-
ników. Z tego powodu sędzia komisarz uznał, że każda liczba 
uczestników posiedzenia, która jest większa niż 4-5 osób 
z uwzględnieniem prowadzącego posiedzenie i protokolanta 

jest znaczna w rozumieniu art. 110 ust. 1 PrRest i uzasadnia 
przeprowadzenie głosowania nad układem poza zgromadze-
niem wierzycieli. Tryb głosowania pisemnego jest w obecnej 
sytuacji najbardziej odpowiedni.
Jednocześnie przy określaniu trybu przeprowadzenia głoso-
wania nad układem Sędzia komisarz miał na celu nie tylko 
zapewnienie sprawności głosowania i ograniczenie jego kosz-
tów, ale także zabezpieczenie przewidzianych ustawą Prawo 
restrukturyzacyjne praw wierzycieli.
Z wszystkich omówionych wyżej względów, na podstawie art. 110 
ust. 7 PrRest orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Poucza się, że zgodnie z art. 200 ust. 1 w zw. z art. 201 ust. 1 
i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne na 
powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejo-
nowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem 
Sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się 
niniejszego obwieszczenia.


