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POSTANOWIENIE 
Wrocław, dnia 21 września 2020 r. 

 
Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych  

Sędzia-komisarz Tomasz Poprawa 

w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – Plusfactor S.A. w restrukturyzacji we 

Wrocławiu  

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2020 r. we Wrocławiu, 

na posiedzeniu niejawnym, 

sprawy w przedmiocie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli, 

zważywszy na złożenie do akt sprawy: 

- spisu wierzytelności z dnia 29 lipca 2020 r. z oświadczeniem, że dłużnik nie posiada 

wierzytelności spornych, 

- planu restrukturyzacyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r., 

- propozycji układowych dłużnika 

postanawia:  

na podstawie art. 263 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zwołać zgromadzenie wierzycieli w 

celu zawarcia układu na dzień 14 grudnia 2020 r., godz. 11:00, w sali nr 6 tutejszego 

Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, określając sposób głosowania jako 

pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) przy dopuszczeniu oddania głosu także 

ustnie do protokołu (na podstawie art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) z 

zastrzeżeniem możliwego utrudnienia w dostępie do sali, w której będzie odbywać się 

zgromadzenie w związku z zagrożeniem epidemicznym na skutek rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) wskazując, że niniejsze postanowienie nie podlega 

zaskarżeniu zażaleniem i jest skuteczne (wykonalne) od dnia jego wydania (art. 200 ust. 1 

zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). 
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Zarządzenie 
1. Odnotować w repertorium „GRp”; 
 
2. Doręczyć odpis postanowienia wraz z odpisem poniższego obwieszczenia oraz 

wezwaniem na zgromadzenie wierzycieli: 
a) nadzorcy sądowemu, informując go telefonicznie i zobowiązując go – pod rygorem 

środków dyscyplinujących – do:  
- przesłania propozycji układowych przed terminem zgromadzenia drogą elektroniczną 

na elektroniczną skrzynkę pocztową Sędziego-komisarza propozycji układowych, 
- przygotowania w dwóch egzemplarzach odpowiedniej ilości imiennych kart do 

głosowania, które należy dostarczyć do sekretariatu tutejszego Sądu w terminie trzech 
dni, 

b) kuratorowi dla obligatariuszy, 
c) dłużnikowi; 
 
3. zobowiązać nadzorcę sądowego niezwłocznego do zamieszczenia na koszt masy 

układowej dłużnika obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o treści: 
 

a) „Sędzia – komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – 
Plusfactor S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu (nr KRS 0000560206), toczące się w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla 
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 6/20), informuje, że 
w dniu 30 lipca 2020 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, wraz z 
oświadczeniem, że dłużnik nie posiada wierzytelności spornych”, 

b) „Postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 21 września 2020 r. w przyspieszonym 
postępowaniu układowym dłużnika Plusfactor S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu (nr 
KRS 0000560206), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII 
Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt 
VIII GRp 6/20) zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z 
wierzycielami na dzień 14 grudnia 2020 r., godz. 11:00, w sali nr 6 tutejszego Sądu 
przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, określając sposób głosowania jako 
pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) przy dopuszczeniu oddania głosu 
także ustnie do protokołu (na podstawie art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) z 
zastrzeżeniem możliwego utrudnienia w dostępie do sali, w której będzie odbywać się 
zgromadzenie w związku z zagrożeniem epidemicznym na skutek rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).” 

jak również do niezwłocznego przedłożenia dowodów ukazania się tego obwieszczeń; 
 
4. wywiesić na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz umieścić na stronie internetowej 

tutejszego Sądu – do dnia zgromadzenia – odpis obwieszczeń jak w punkcie 3; 
 
5. niezwłocznie po złożeniu przez nadzorcę sądowego imiennych kart do głosowania 

doręczyć każdemu z wierzycieli ujętych w spisie wierzycieli pod poz. 1 – 31 i 37 (albo ich 
pełnomocnikom – w razie gdy ich ustanowiono), a ponadto także kuratorowi dla 
obligatariuszy (ujętych pod poz. 32 – 36 spisu): 
a) odpis poniższego obwieszczenia,  
b) pouczenie o treści przepisów art. 107 – 110, art. 113 oraz art. 115 – 119 Prawa 

restrukturyzacyjnego,  
c) odpis propozycji układowych wraz z informacją, że kartę do glosowania, po 

wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu, należy przesłać przed dniem zgromadzenia 
na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla 
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z 
podaniem sygnatury akt sprawy: VIII GRp 4/18 oraz numeru pozycji wierzyciela w 
spisie wierzytelności, przy czym przy ustalaniu wyników głosowania uwzględnione 
zostaną tylko te głosy, które w oryginale dotrą na posiedzenie w przedmiocie 
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zgromadzenia wierzycieli w dniu 14 grudnia 2020 r., godzina 11:00 (pozostawiając w 
aktach po jednym egzemplarzu każdej z kart do głosowania), 

 
6. doręczyć wierzycielowi publicznoprawnemu – tj. Skarbowi – Państwa – Naczelnikowi 

Urzędu Skarbowego Wrocław – Krzyki we Wrocławiu – kopię złożonego przez nadzorcę 
sądowego planu restrukturyzacyjnego, zawierającego test prywatnego wierzyciela, 
wyznaczając wierzycielowi termin dwóch tygodni na złożenie do akt niniejszego 
postępowania opinii, o której mowa w art. 204 Prawa restrukturyzacyjnego, 

7. akta przedłożyć Sędziemu-komisarzowi z wpływem, 
8. proszę przedłożyć Sędziemu – komisarzowi do wglądu akta sprawy o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego – VIII GR 13/20. 
 
 


