
KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 

 

w przyspieszonym postepowaniu układowym Restal sp. z o.o. sp. k. 

w restrukturyzacji [KRS: 0000494697, NIP: 8971796572, REGON: 022353224] 

z/s w Opolu, przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcja 

Upadłościowa [sygn. akt V GRp 5/16] 

 
 

NR W SPISIE WIERZYTELNOŚCI: «nr_karty_sw» 
 
WIERZYCIEL:  «nazwa» 
   «ulica_numer» 
   «kod_miasto» 
      
GRUPA INTERESU WIERZYCIELA: GRUPA «kategoria1» (szczegóły w propozycjach 
układowych) 
 
REPREZENTOWANY PRZEZ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Głosowanie w przedmiocie zawarcia układu: 
 
 
ODDAJĘ GŁOS:     (wstawić krzyżyk obok jednego wariantu)  

 

 ☐ ZA UKŁADEM   

 ☐ PRZECIWKO UKŁADOWI  

 

 

…………………………..……………………… 

(data, podpis lub podpisy, pieczęć) 

 

Dotyczy propozycji układowych przedstawionych przez dłużnika w dniu 24.11.2017 r.  

 

W załączeniu: 

- pełnomocnictwo* 

- wyciąg z KRS lub CEIDG itp.* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu  

i wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, 

z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 5/16, na adres:  

 

Sąd Rejonowy w Opolu,  

Wydział V Gospodarczy- Sekcja Upadłościowa,  

ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole 

 

Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do 

głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do 

oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 20 grudnia 2017 r. Nie liczy się 

w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce 

Sędziego-komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 20 grudnia 2017 r. Wierzyciel, 

który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.  

 

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały 

umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na 

zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich 

wierzytelność. 

 

Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do 

udziału -w zgromadzeniu wierzycieli- wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od 

warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której 

oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia-komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia-

komisarz informuje nadto, iż wierzyciel będący osobą prawną, który osobiście będzie obecny na 

zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ  uprawniony do 

reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego 

rejestru, bądź przez pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób.  

 

Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na 

karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem 

szczególnym [materialnym] do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli  

i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela 

(odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc.).  

 

Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. 

 


