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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

ZBIGNIEW PIEKUT [NIP: 5981312692], GRZEGORZ JULIAN KOZERA [NIP: 5981239021], JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI [NIP: 
211172485] WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ EKO-INVEST SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ KOZERA, ZBIGNIEW PIEKUT, JÓZEF 

BRYSZEWSKI, NIP: 5981633769 
B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

30 567,09 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 69-100 Słubice 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Transportowa 11, 69-100 Słubice 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
ZBIGNIEW PIEKUT  

 
GRZEGORZ JULIAN 

KOZERA   

JÓZEF MAREK 
BRYSZEWSKI  
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, NIP: 5213017228 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

393 956,22 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 42-218 Częstochowa 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Gertruda Uścińska Prezes 
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

I 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

DIAGNOSTYKA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000900789; NIP: 9492016967 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

4 876,61 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 42-202 Częstochowa 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Beata Jeziorska Walków Prezes Zarządu 

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA 
ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI 
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 

Zbigniew Growiec Wiceprezes 
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

JANEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000056898; NIP: 7960039631 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

6 698,67 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 02-490 Warszawa 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Justyna Kawacz Matysiak Prezes Zarządu 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI 
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY 

SAMODZIELNIE 
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

TIM SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000022407; NIP: 8970009678 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

6 681,05 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 53-612 Wrocław 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Krzysztof Folta Prezes Zarządu 

1 DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2 JEDEN CZŁONEK 
ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. Piotr Tokarczuk Członek Zarządu 

Piotr Nosal Członek Zarządu 
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000267847; NIP: 6342427710 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

4 007,94 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 40-584 Katowice 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Tomasz Boduszek Prezes Zarządu JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA 

OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST 
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO 

CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD 

Daniel Mączyński Wiceprezes Zarządu 

Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu 
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  JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W 
IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU 

  

  

  

  

  
B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000022886; NIP: 7251735694 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

90 945,14 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 93-281 Łódź 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Paweł Pach Prezes Zarządu W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA 

OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 1. DWAJ 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU 
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3. DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY 

Radosław Drozd Wiceprezes Zarządu 

Jarosław Brzuzy Wiceprezes Zarządu 
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Mirosław Grzelak Wiceprezes ŁĄCZNIE, 4. PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB 
ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W 
PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO 
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZADU. 

Andrzej Popielski Wiceprezes Zarządu 

  

  

  

  
B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

GERMAN TAX SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000902215; NIP: 6431775364 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

26 776,96 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 41-100 Siemianowice Śląskie 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. ks. Jana Kapicy 9/102, 41-100 Siemianowice Śląskie 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Krystian Muszalik Prezes Zarządu 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST 
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.   
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B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000307047; NIP: 5242645677 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

7 276,91 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 01-378 Warszawa 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Tomasz Kapelko Prezes Zarządu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA 

OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY 
CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU 

WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU 
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  SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW 
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 

  

  

  

  

  
B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 
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KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU 
A. DŁUŻNIK 

A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego 
numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w 
przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika 

APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k. [KRS: 0000632019] 

A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba 
Częstochowa 

A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 

A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

APN SYSTEMS 
SP. Z O.O. Wspólnik KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE  

 

A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za 
zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

 

B. WIERZYCIEL 
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację 

CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000012413; NIP: 7790001083 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

£ ZA UKŁADEM £ PRZECIW UKŁADOWI 
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela 

6 609,06 PLN 

B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba 02-603 Warszawa 
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową, osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym 
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 
Michał Ciszek Prezes Zarządu 

PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO 
SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU 

POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST 
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  WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ 
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. 

  

  

  

  

  
B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel 
B.7.1. Numer 
Grupy 

B.7.2. Opis Grupy 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 

II 

B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) 

0,00 PLN 
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie 
wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) 

      £ TAK  
      £ NIE 

B.10. Suma wierzytelności objętych układem B.11. Dzień układowy 
 

579 953,65 PLN 1 kwietnia 2022 roku 

C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela  

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA 
APN SYSTEMS sp. z o.o. sp.k. 

Dłużnik APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa 
[KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981], w kontekście zawarcia umowy z nadzorcą układu 
na podstawie art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r. (dalej: „PrRestr”) przedstawia 
następujące propozycje układowe dla wierzycieli. 

PREAMBUŁA 
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 

2. Niniejszy układ jest układem częściowym w rozumieniu art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 

3. Dłużnik zastosował następujące kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym: 

a. wierzyciele posiadający sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 3.000,00 
PLN. 

4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty 
raty układowej. 

5. Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

6. Dłużnik może dokonywać spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu, 
a wierzyciel jest obowiązany tę zapłatę przyjąć. 

7. Za datę zapłaty wszelkich kwot wynikających z układu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
dłużnika. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu na rzecz poszczególnego wierzyciela, lub też 
w sytuacji, kiedy przelew taki powróci – z powodu niedostarczenia Dłużnikowi w stosownym czasie 
i w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie numeru rachunku w relacji do numeru rachunku, który 
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widniał na ostatnim dokumencie księgowym pochodzącym od danego wierzyciela – zdarzenie takie nie 
będzie uważane za niewykonywanie układu, a płatność na rzecz takiego wierzyciela nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Dłużnika w formie pisemnej zawiadomienia o właściwym numerze rachunku 
bankowego. Kolejne raty na rzecz takiego wierzyciela płatne będą w standardowych terminach płatności 
rat, jak dla pozostałych wierzycieli, na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy. 

9. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności 
układowi, ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nie objęta spisem 
wierzytelności („Ujawniona Wierzytelność Niesporna”) lub też taka powstała lub została określona 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub 
innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, to wierzytelność dotychczas sporna 
(„Ujawniona Wierzytelność Sporna”) stanie się bezsporna i podlegać będzie układowi zgodnie z treścią 
niniejszych propozycji układowych. Ujawniona Wierzytelność Niesporna lub Ujawniona Wierzytelność 
Sporna płatna będzie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania układu wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługiwała wierzytelność 
sporna powstała przed dniem układowym, przedstawi dłużnikowi prawomocny (ostateczny) tytuł 
wykonawczy stwierdzający jego wierzytelność, to wierzytelność ta będzie podlegać układowi zgodnie 
z niniejszymi propozycjami układowymi. W takim przypadku procent zaspokojenia wierzycieli ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w podziale kwot wynikających 
z prawomocnego (ostatecznego) tytułu wykonawczego.  

11. Układ przewiduje podział wierzycieli na 2. grupy. 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Układ przewiduje podział wierzycieli na dwie grupy: 
 
GRUPA I WIERZYCIELI – Wierzyciele objęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy I proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 100% należności ubocznych, w tym 
odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i od tego dnia). 

2. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

3. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

4. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej 
raty. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
GRUPA II WIERZYCIELI – Wierzyciele nieobjęci dyspozycją art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego 
Wierzycielom zaliczonym do Grupy II proponuje się: 

1. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej.  
2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień 

układowy, odsetek narosłych od dnia układowego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 
zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 
zasądzonych kosztów zastępstwa w egzekucji. 
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POUCZENIA: 
1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych 

kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać 
niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Niewypełnione pola należy zakreślić. 
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie 

do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z 
odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać 
odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

 

3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 60 równych ratach miesięcznych, 
z tym że wysokość każdej z rat określona zostaje jako 1,67% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu. 

4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia 
o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą prawomocności. 

5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. 2-60 w terminie miesiąca od daty zapadalności płatności poprzedniej raty. 
6. Umorzenie należności ubocznych nastąpi w momencie zapłaty ostatniej, tj. 60. raty układowej. 

Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 

D. NADZORCA UKŁADU 
D.1. Imię i nazwisko/nazwa Marcin Mirosław Kubiczek 

D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu 244 

D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, 
numer lokalu, kod pocztowy, poczta) ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

D.4. Numer telefonu +48 32 308 00 00 

D.5. Adres poczty elektronicznej info@kubiczekm.com 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data 
oddania głosu 

  


