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Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – oś czasu

Ustalenie dnia
układowego
• Określa listę
•

wierzytelności
objętych układem,
Wierzytelności
powstałe po dniu
układowym nie są
objęte układem.

Obwieszczenie
przedsiębiorcy w MSiG
o otwarciu postępowania*

Zbieranie głosów
• Dystrybucja kart do głosowania,
• Informacja o stanie majątkowym dłużnika,
• 50%+1 uprawnionych i 2/3 sumy wierzytelności.

Propozycje
układowe

4 miesiące

Umowa z doradcą
• Swobodny wybór z listy
•

doradców
restrukturyzacyjnych,
Warunki umowy negocjowane
dowolnie.

• Zawieszenie postępowań egzekucyjnych z mocy prawa,
w tym egzekucji wierzytelności rzeczowych,

• Niedopuszczalność świadczenia z wierzytelności,
• Ograniczona możliwość potrąceń wzajemnych ,
• Niedopuszczalność wypowiadania kluczowych umów,
w tym: najmu, dzierżawy, pożyczki, leasingu, gwarancji,
poręczeń czy rachunku bankowego.

* Możliwość wystąpienia o uchylenie skutków otwarcia postępowania, jeżeli prowadzą do pokrzywdzenia wierzycieli
** Możliwość wniesienia zażalenia przez uczestnika postępowania
2

Możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli
• Cel: Głosowanie nad układem w miejsce lub obok
•

Uprawomocnienie
się układu

zbierania głosów,
Możliwość zdalnego przeprowadzenia.

2 tyg.

2 tyg.

Zgłaszanie
zastrzeżeń

Złożenie wniosku
o zatwierdzenie
układu

Odmowa

Zatwierdzenie
układu przez
sąd**

Wykonywanie
układu
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O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.
Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się
do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata.
W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi
zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY.
W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata.
Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których
każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska
spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited
by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu
gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw
przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych
osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
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