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UWAGA
Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:
– Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz.U.2014.125),
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań ﬁnansowych określonych
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań ﬁnansowych
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania
ﬁnansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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I X . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E
- odsetki za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do dnia spłaty należności
głównej będą spłacane na bieżąco w ratach miesięcznych
na podstawie informacji o ich wysokości przekazywanych
przez wierzycieli.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy,
postanowił:
1. Stwierdzić przyjęcie układu częściowego na następujących
warunkach:
a) Należność główna (kapitał)
Spłata należności głównej (kapitał) będzie następowała
w ratach miesięcznych w okresie od stycznia 2018 r. do
grudnia 2022 r. proporcjonalnie do wysokości wierzytelności
w następującej wysokości:
- rok 2018 - spłata w 12 ratach miesięcznych w wysokości
0,278% należności głównej (w całym 2018 r. spłata 3,336%
należności głównej),
- rok 2019 spłata w 12 ratach miesięcznych w wysokości
0,556% należności głównej (w całym 2019 r. spłata 6,672%
należności głównej),
- rok 2020 spłata w 12 ratach miesięcznych w wysokości
2,500% należności głównej (w całym 2020 r. spłata 30%
należności głównej),
- rok 2021 spłata w 12 ratach miesięcznych w wysokości
2,500% należności głównej (w całym 2021 r. spłata 30%
należności głównej),
- rok 2022 - spłata w 11 ratach miesięcznych w wysokości
2,499% należności głównej oraz 12 rata w wysokości 2,503%
(w całym 2022 r. spłata 29,992% należności głównej).
b) Odsetki
- odsetki wymagalne naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną spłacone jednorazowo
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
- odsetki naliczone za okres od dnia otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu - zostaną spłacone jednorazowo w grudniu 2022 r.,
- odsetki za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do dnia spłaty należności
głównej będą spłacane na bieżąco w ratach miesięcznych
na podstawie informacji o ich wysokości przekazywanych
przez wierzycieli.
2. Stwierdzić, że układ częściowy obejmuje następujących
wierzycieli:
- Alior Leasing spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
we Wrocławiu,
- Bank BGŻ BNP Paribas spółkę akcyjną w Warszawie,
- Fabrykę Przyrządów i Uchwytów Bison - Bial spółkę akcyjną
w Bielsku Podlaskim,
- Solaris Laser spółkę akcyjną w Warszawie,
- „SG Equipment Leasing Polska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
- Powszechne Towarzystwo Leasingowe spółkę akcyjną
w Warszawie,
- PKO Leasing spółkę akcyjną w Łodzi,
- Maszbudex II spółkę akcyjną w Warszawie,
- ZM Kolno spółkę akcyjną w Kolnie,
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- Idea Leasing spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
spółkę komandytową we Wrocławiu,
- Cyprys spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy,
zawiadamia, że w sprawie przyśpieszonego postępowania
układowego BISON CHUCKS Spółki Akcyjnej w Białymstoku
Pan Maciej Janisław Wieniakowski objął funkcję nadzorcy
układu.

Poz. 36277. Pacek Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU INWOD Roman Pacek w Lubartowie. Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRp 7/17.
[BMSiG-36489/2017]
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku zawiadamia, że postanowieniem z 6 września
2017 r. umorzono przyspieszone postępowanie układowe
wobec Romana Packa prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą PHU INWOD Roman Pacek w Lubartowie (sygn. akt
IX GRp 7/17).
Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie, które
można wnieść w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia
do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Nadto w terminie do złożenia zażalenia osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, może
złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.
Poz. 36278. Dewerenda Robert 1) prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą PPHU REMS Robert Dewerenda
w Myszkowie, 2) wspólnik Spółki cywilnej pod nazwą MAJESTIC Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek w Karpaczu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GR 9/17.
[BMSiG-36476/2017]
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy,
informuje, iż postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. sygn. akt V GR 9/17:
I. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec
Roberta Dewerendy, zam. w Myszkowie (kod pocztowy 42-300), ul. Żarecka 11F (PESEL 61012400411,
NIP 5771001833) prowadzącego działalność gospodarczą:
- indywidualną pod firmą PPHU „Rems” Robert Dewerenda, pod adresem: ul. Żarecka 11F, 42-300 Myszków,
- jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Majestic Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek
pod adresem: ul. Karkonoska 3, 58-540 Karpacz
(NIP: 5771961088, REGON: 241635482),
II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa
Skrobowskiego oraz nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym Przemysława Jedlińskiego (nr licencji 433),
III. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego zarządu;
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