Uproszczone
postępowanie
restrukturyzacyjne
01.

Dla kogo?
Formy działalności
Spółki
Jednoosobowe firmy

Branże
Zakłady produkcyjne
Restauracje
Hotele
Sklepy detaliczne
Gospodarstwa rolne

Kiedy?
02.

Utrata płynności
Zatory płatnicze
Brak możliwości spłaty kredytu
Egzekucje komornicze
Zagrożenie wypowiedzeniem kluczowych kontraktów

Statystyka
Najpopularniejsze
postępowanie
restrukturyzacyjne
W trzecim kwartale 2020 r. 72%
wszystkich postępowań
restrukturyzacyjnych stanowią
uproszczone postępowania
restrukturyzacyjne
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Rosnąca popularność

W trzecim kwartale 2020 r.
otwarto 188 postępowań
restrukturyzacyjnych. To o 44,6%
więcej niż w trzecim kwartale
2019 r. oraz o aż o 89,9% więcej
niż w drugim kwartale 2020 r.

Jak to działa?
Uproszczone postępowanie
nastawione jest na

szybkość działania.
Czynności do złożenia
wniosku o zatwierdzenia
układu powinny odbyć się
w terminie
4 miesięcy
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Etapy postępowania
Zawarcie umowy z nadzorcą
Przygotowanie propozycji układowych oraz spisu wierzytelności i
spisu wierzytelności spornych
Publikacja w MSiG oświadczenia o otwarciu uproszczonego
postępowania restrukturyzacyjnego - w tym dniu dochodzi do
zawieszenia egzekucji
Negocjacje z wierzycielami, opracowanie planu restrukturyzacyjnego
i zbieranie głosów za układem
Złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu
Zatwierdzenie układu przez sąd
Realizacja układu

Główne korzyści dla firmy
1
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Zawieszenie postępowań
egzekucyjnych

Brak możliwości
wypowiedzenia kluczowych
umów

Zachowanie zarządu nad
przesiębiostwem

Od dnia otwarcia
postępowania wszystkie
postępowania egzekucyjne
ulegają zawieszeniu z
mocy prawa. Wierzyciele
nie mogą również
wszczynać nowych
egzekucji.
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Kontrahent nie może
wypowiedzeć kluczowej
umowy na przykład
kredytu w rachunku
bieżącym czy umowy
leasingu.

Dalej możesz prowadzić
swoją firmę. Wyłącznie w
sprawach
przekraczających zwykły
zarząd zgodę powinien
wydać nadzorca układu, z
którym podpisałeś
umowę.

1

uzyskuje ochronę przed swoimi

Natychmiastowa
ochrona przed
wierzycielami
2
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Co najmniej 4 miesięczne

W ciągu 7 – 14 dni przedsiębiorca
wierzycielami i komornikami –
nawet zabezpieczonych
hipotecznie, czy poprzez zastaw
rejestrowy, a także Urzędem
Skarbowym, czy ZUS
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Możliwość sfinansowania kosztów

zawieszenie obowiązku spłaty

restrukturyzacji przy wsparciu

długów – efekt odzyskania

programów rządowych (Pomoc na

płynności finansowej

restrukturyzację PFR)

Tyle wystarczy żeby
otworzyć postępowanie
Wystarczy krótkie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przeciętny czas
oczekiwania na publikacje to 1 tydzień. Nie musisz składać wniosku do sądu i czekać na
jego rozpoznanie.

XYS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres), o numerze KRS: 0000000, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 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 (Dz.U.z 2020 r. poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
(tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest ZZZ SA z siedzibą w Warszawie
(adres; numer KRS: 000000) Dniem układowym jest 1 sierpnia 2020 r.
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Korzyści
Przykład:
X sp. z o.o. – zakład mechaniki samochodowej
Zadłużenie: 1 000 000 zł kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką
na nieruchomości o wartości 500 000 zł, 50 000 zł Urząd Skarbowy,
30 000 ZUS, 230 000 dostawcy koszty komornicze 30 000 zł odsetki
50 000 zł w sumie: 1 390 000 zł
- Propozycje układowe: umorzenie odsetek narosłych przed jak i
po dniu otwarcia restrukturyzacji - Umorzenie wierzytelności
głównych o 20%- Rozłożenie płatności na 24 miesięczne raty oraz
bank 120 rat (10 lat).
Wartość umorzenia kwoty głównej 269 000 zł
Umorzenie kosztów komorniczych 30 000 zł
Umorzenie odsetek i brak dalszych odsetek 350 000 zł
Koszt restrukturyzacji łącznie 70 000 zł
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269 000 zł
30 000 zł
70 000 zł
280 000 zł

wartość umorzenia
umorzenie kosztów
egzekucyjnych
koszt restrukturyzacji

łączna korzyść

Co możemy ci zaoferować?
Pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu
restrukturyzacyjnym
Pomoc w przygotowaniu dokumentów do restrukturyzacji
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Przeprowadzenie procesu negocjacji z wierzycielami
Przeprowadzenie głosowania nad układem
Nadzór nad wykonaniem układu
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Kontakt:
bartosz.magnowski@bmrestrukturyzacje.pl
Tel.: 883 137 196
wojciech.mlocek@bmrestrukturyzacje.pl
Tel.: 663 191 835

