UPROSZCZONE
POSTĘPOWANIE
RESTRUKTURYZACYJNE
Nowe postępowanie restrukturyzacyjne
w okresie epidemii Covid-19 - Tarcza 4.0

CEL
Głównym celem ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw.
tarczy 4.0 jest ochrona polskich przedsiębiorstw, konsumentów i
miejsc pracy przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest wprowadzenie uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca, który wpadł w
kłopoty finansowe może w łatwy sposób, podjąć negocjacje ze
swoimi wierzycielami, ochronić się przed egzekucją i z pomocą
nadzorcy układu odbudować swoją równowagę finansową, poprzez
otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. O
rozpoczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
decyduje sam właściciel przedsiębiorstwa.

TARCZA 4.0
4 KROKI DO
RESTRUKTURYZACJI
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Umowa o sprawowanie nadzoru
Pierwszym krokiem jaki powinien podjąć podmiot decydujący się na otwarcie uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego, jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem. Dłużnik przedmiotową
umowę musi zawrzeć z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym lub spółką, w której działa doradca.
Powierzenie nadzoru doradcy restrukturyzacyjnemu, tj. specjaliście z zakresu prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego skutkuje profesjonalnym zabezpieczeniem interesów podmiotu będącym stroną umowy.
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Obwieszczenie w MSiG
Kolejnym krokiem po zawarciu umowy jest przygotowanie przez
dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz spisu
wierzytelności spornych, które przekazać powinien nadzorcy układu.

Następnie dłużnik składa wniosek do MSiG zawierający:
– dane dłużnika,
– oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
– dane nadzorcy sądowego oraz
– wskazanie dnia układowego

Czym jest dzień układowy?
Dzień układowy rozgranicza wierzytelności objęte układem (podlegające
restrukturyzacji) oraz nim nieobjęte (czyli bieżące, które dłużnik MUSI
REGULOWAĆ na co dzień) Wyznaczany jest na okres pomiędzy 7 dni
przed, a 7 dni po złożeniu obwieszczenia w MSiG.

DZIEŃ dokonania OBWIESZCZENIA w MSiG
jest DNIEM OTWARCIA POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIU UKŁADU

OKRES
OCHRONNY

Dzień obwieszczenia w MSiG rozpoczyna okres

Rozpoczęcie tego okresu skutkuje

ochronny dłużnika, który trwa do dnia umorzenia lub

niedopuszczalnością spełniania świadczeń z

zakończenia postępowania o zatwierdzeniu układu.

wierzytelności objętych układem, potrąceń

Z tym dniem z mocy prawa zawieszają się
postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności
objętych układem oraz wierzytelności zabezpieczone
rzeczowo, wszczęte przed dniem otwarcia
postępowania o zatwierdzenie układu.
W okresie ochronnym wszczęcie egzekucji, wykonanie
zabezpieczenia roszczenia lub wykonanie zarządzenia
zabezpieczenia roszczenia wynikającego z
wierzytelności objętych układem jest niedopuszczalne.

wzajemnych i wypowiadania umów najmu lub
dzierżawy nieruchomości/lokali, w których
prowadzone jest przedsiębiorstwo, umów
kredytu, leasingu, umów rachunku bankowego,
poręczeń, gwarancji i innych wymienionych w art.
256 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, bez
wyraźnego zezwolenia nadzorcy sądowego.
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Głosowanie
Przedostatnim krokiem jaki musi podjąć dłużnik jest zebranie na
piśmie głosów wierzycieli, za pomocą przesłanych im kart do
głosowania lub wyznaczeni przez nadzorcę układu terminu
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu
wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikacji. Takie głosowanie obejmuje
w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie
rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się
w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym
niż miejsce zgromadzenia wierzycieli.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią
większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3
sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.
Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących
poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się
za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy
wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy.

CZAS
TRWANIA

Zgodnie z założeniem tarczy 4.0,
czas na złożenie do sądu wniosku o
zatwierdzenie układu wynosi

4 miesiące
od dnia obwieszczenia w MSiG o
jego otwarciu.

Jeżeli jednak w tym terminie nie wpłynie
do sądu wniosek o zatwierdzenie układu
postępowanie zostaje umorzone z mocy
prawa. Przedmiotowe postępowanie może
zostać umorzone z mocy prawa również
na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej
osoby mającej w tym interes prawny.
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Wniosek do sądu o zatwierdzenie układu
Po przyjęciu układu ostatnim krokiem uproszczonego

W sytuacji, gdy postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie umorzone

postępowania restrukturyzacyjnego jest złożenie przez nadzorcę

lub sąd wyda postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, dłużnikowi

sądowego wniosku o zatwierdzenia układu do właściwego sądu.

przysługiwać będzie jeszcze prawo do złożenia uproszczonego wniosku

Sąd w drodze postanowienia zatwierdza układ albo odmawia

o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o

zatwierdzenia układu.

ogłoszenie upadłości w odpowiednim ustawowym terminie.

UKŁAD
Układ jest porozumieniem dłużnika z wierzycielami
określającym kalendarz spłat wierzytelności.
Zawarcie układu pozwala na mody kację
dotychczasowych ustaleń dłużnika i wierzycieli, tak aby
dłużnik był w stanie spłacić wierzytelności zgodnie z tym
kalendarzem.
Układ może polegać m. in. na umorzeniu część

fi

zobowiązania lub wydłużeniu czasu spłaty zobowiązań.

Jeśli zaczynasz dostrzegać problemy z płynnością nansową –
to najwyższy czas by skorzystać ze wsparcia profesjonalistów.

Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski to zespół prawników, którzy
na co dzień służą klientom swoją wiedzą oraz doświadczeniem
z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego, czy prawa
restrukturyzacyjnego.

W naszej kancelarii na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby
klientów i zapewniamy im pełen komfort od strony prawnej.
Pomagamy im w wymagających doświadczenia prawniczego
postępowaniach restrukturyzacyjnych. Do każdego klienta
podchodzimy indywidualnie doradzając mu wyborze
najlepszego rozwiązania, zarówno pod kątem prawnym,
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jak i biznesowym.

PREZES ZARZĄDU,
PROKURENT

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY
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Specjalizuje się w prawie

Specjalizuje się w prawie

upadłościowym,

upadłościowym,

restrukturyzacyjnym,

restrukturyzacyjnym,

korporacyjnym oraz prawie

gospodarczym.

rynku kapitałowego.
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Oferujemy kompleksowe przygotowanie

Jedną z oferowanych usług jest także

Wspieramy naszych Klientów

planów restrukturyzacyjnych dla

przygotowywanie wniosków o otwarcie

w procesach negocjacji z wierzycielami

przedsiębiorców, opierając się na

postępowania restrukturyzacyjnego oraz dobór

przy zawieraniu ugód, porozumień

aktualnych przepisach prawa. Obsługa

właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

dotyczących realizacji zobowiązań

wiąże się także z analizą stanu

Ponadto, w zależności od sytuacji podmiotu,

w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

niewypłacalności, potencjalnych ryzyk i

dopasujemy optymalne rozwiązania przewidziane

powinności wynikających z przepisów

w przepisach prawa.

prawa.
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