
 
 
 

Katowice, 18 września 2019 r.   
 
Sygn. akt V GRu 3/18 
Pismo nadzorcy sądowego dłużnika Joachima Bartusz prowadzącego Gospodarstwo Rolno-Warzywne 
Achim w restrukturyzacji [NIP: 7542557435, REGON: 531695436] z siedzibą w Opolu [dalej także: 
"dłużnik"] w przedmiocie zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU 
GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM 

 

I. TERMIN ORAZ MIEJSCE ZGROMADZENIA 

Działając jako nadzorca sądowy zawiadamiam, że Sędzia-komisarz zwołał na dzień 04.11.2019 r., 
godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu (ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, sala nr 120), 
zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. 

II. ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI 

W związku z powyższym nadzorca w załączeniu przesyła:  

1. kartę do głosowania, 
2. wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, 
3. odpis propozycji układowych dłużnika, 
4. pouczenie o treści wybranych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz szczegóły 

dotyczące wypełnienia karty do głosowania. 
 

III. SPOSÓB GŁOSOWANIA 

Nadzorca sądowy informuje ponadto, że załączona do niniejszego pisma karta do głosowania nie 
stanowi urzędowego wzoru i została przygotowana przez nadzorcę w celu usprawnienia przebiegu 
głosowania oraz ułatwienia wierzycielom oddania ważnego głosu na zgromadzeniu wierzycieli.  

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne nie wprowadza jednolitego wzoru karty do głosowania, 
określając jedynie, że głos oddany na piśmie powinien zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo 
nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale (art. 110 ust. 4 ustawy). 
W związku z tym, głos oddany na piśmie według odmiennego wzoru niż załączona karta do głosowania 
będzie ważny, o ile zawierać będzie wszystkie w/w elementy. 

Kartę do głosowania należy wypełnić i podpisać (zgodnie z zasadami reprezentacji wierzyciela), 
a następnie złożyć osobiście albo przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego w Opolu, 
Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 
Opole. Do karty do głosowania należy załączyć – aktualny na dzień złożenia podpisu - dokument 
potwierdzający umocowanie osób podpisanych na karcie do działania w imieniu wierzyciela (np. 
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo powinno 
wskazywać w swej treści upoważnienie do głosowania nad układem i powinno zostać załączone  
w oryginale lub poświadczone za zgodność przez notariusza lub występującego w sprawie adwokata 
lub radcę prawnego. Dla usprawnienia w załączeniu przedstawia się wzór pełnomocnictwa.  



 
 
 

Głos oddany na piśmie będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta 
do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób 
do oddania głosu) wpłynie do Sądu do dnia 04 listopada 2019 r., godziny 10.00. Nie liczy się w tym 
wypadku data nadania przesyłki, ale data wpływu karty do sądu. Karta do głosowania może również 
zostać złożona na ręce Sędziego-komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 04 listopada  
2019 r.  

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

IV. DANE KONTAKTOWE 

Jednocześnie w razie potrzeby kontaktu z nadzorcą sądowym prosi się o kontakt pod numerem  
+48 32 308 0000 lub adresem e-mail: info@kubiczekm.com. Ponadto informacje w zakresie 
zgromadzenia wierzycieli znajdują się na stronie www.achim.kubiczekm.com. 

 
Z wyrazami szacunku,  

 
 

 
Marcin Mirosław Kubiczek – Doradca Restrukturyzacyjny 
 /licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/ 
 


