Miejscowość, ................................., dnia ..............................

Pełnomocnictwo szczególne
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ,
/pełna nazwa Wierzyciela/

jako wierzyciel spółki pod firmą BIOETANOL AEG sp. z o.o. w upadłości układowej w Chełmży,
posiadający wierzytelności podlegające układowi w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed
Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/15, w łącznej wysokości
………………………..zł , w tym z tytułu należności głównych
…………………zł
oraz
……………….……….zł z tytułu ………………………...................................................................................

upoważniam/y
radcę prawnego Jana Poczwardowskiego, wpisanego na listę radców prawnych OIRP w Bydgoszczy pod numerem
Bd-1220 , prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Bydgoszczy (85-079), ul. Kościuszki 27,

do zgłoszenia wierzytelności w ww. postępowaniu upadłościowym i zastępowania mnie/nas,
jako wierzyciela w tym postępowaniu oraz do głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli:
za zawarciem układu*
przeciwko układowi*
według następujących propozycji układowych przedstawionych przez dłużnika:
1. Wobec wierzycieli posiadających wierzytelności, których restrukturyzacja stanowić może pomoc publiczną w
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską - spłata należności uznanych na liście
wierzytelności wraz z odsetkami określonymi przez Ministra właściwego dla spraw finansów na podstawie art. 56 §3
ordynacji podatkowej, w ośmiu równych ratach, z których pierwsza płatna będzie do końca kwartału
kalendarzowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło prawomocne zawarcie układu, a następne raty
zostaną zapłacone do końca kolejnych ośmiu kwartałów kalendarzowych.
2. Wobec wierzycieli posiadających wierzytelności, których restrukturyzacja nie stanowi pomocy publicznej w
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską i nieposiadających udziałów dłużnika:
1) umorzenie 25 % (dwudziestu pięciu procent) należności głównych oraz umorzenie w całości odsetek za czas
opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych, a także wszelkich pozostałych należności ubocznych nie
będących odsetkami, w szczególności kosztów procesów i egzekucji;
2) spłata wierzytelności po umorzeniu:
a) wobec wierzycieli nie będących wspólnikami w spółce dłużnika, którym przysługują wierzytelności po
umorzeniu wynoszące łącznie do 6.000,00 zł (sześciu tysięcy złotych) - jednorazowa spłata w całości na
koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło uprawomocnienie
postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu;
b) wobec wierzycieli, nie będących wspólnikami w spółce dłużnika, którym przysługują wierzytelności po
umorzeniu wynoszące łącznie ponad 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), spłata w ośmiu równych ratach, z
których pierwsza rata płatna będzie na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w
którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia Sądu od zatwierdzeniu układu, zaś kolejne raty
poczynając od drugiej raty aż do ósmej zapłacone zostaną na koniec kolejnych kwartałów kalendarzowych
po dokonaniu zapłaty raty pierwszej;
c) Wobec wierzycieli będących wspólnikami w spółce wspólnika posiadających wierzytelności, których
restrukturyzacja nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego
Wspólnotę Europejską oraz którzy są podmiotami nadrzędnymi w stosunku do dłużnika posiadającymi
udziały spółki - dłużnika:
umorzenie 25 % (dwudziestu pięciu procent) należności głównych oraz umorzenie w całości odsetek w
spełnianiu świadczeń pieniężnych, a także wszelkich pozostałych należności ubocznych nie będących
odsetkami, w szczególności kosztów procesów i egzekucji;
spłata w szesnastu równych ratach, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec kwartału kalendarzowego
następującego po kwartale w którym nastąpiło zaspokojenie wierzycieli na warunkach niniejszego układu
wymienionych w punktach nr 1 i 2 ppkt 1) i ppkt 2) litera a i b, niniejszych propozycji układowych, zaś kolejne
raty poczynając od drugiej raty aż do szesnastej zapłacone zostaną na koniec kolejnych kwartałów
kalendarzowych po dokonaniu zapłaty raty pierwszej dla tej grupy.
3. Spłata wszystkich wierzytelności podlegających układowi w terminach przewidzianych w układzie dokonana,
zostanie pod warunkiem, że termin spełnienia świadczenia wynikający ze stosunku prawnego będącego źródłem
wierzytelności przypada przed terminem spełnienia świadczenia według układu.

..........................................
/podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wierzyciela/

_____________________________________________________________________
w miejscach oznaczonych „* ” pozostawić należy jeden wariant (niepotrzebne skreślić);
na odwrocie wyjaśnienia dotycząca zasad uzupełnienia treści pełnomocnictwa.

2

Wyjaśnienia
w sprawie pełnomocnictwa upoważniającego do zgłoszenia wierzytelności i głosowania nad
przyjęciem układu w postępowaniu upadłościowym BIOETANOL AEG sp. z o.o. w
upadłości układowej w Chełmży
I. Uzupełnienie treści pełnomocnictwa:
1) w treści pełnomocnictwa musza być wskazane dokładnie dane wierzyciela, w przypadku osób
fizycznych wystarczy imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nr PESEL (można dodatkowo wskazać
nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej), dla wierzycieli będących osobami prawnymi lub
innymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi konieczne jest podanie pełnej
nazwy wierzyciela zgodnej z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS lub innego właściwego rejestru;
2) w celu związania pełnomocników dyspozycją wierzyciela, pełnomocnictwo przewiduje możliwość
wyboru jednej z dwóch opcji głosowania nad przyjęciem propozycji układowych – należy wybrać jeden
z wariantów, skreślając drugi (brak wyboru jednego z wariantów uważny będzie za pozostawienie
pełnomocnikom wyboru sposobu głosowania);
3) pełnomocnictwo wymaga podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania wierzyciela,
prosimy o opatrzenie podpisów pieczęciami imiennymi oraz pieczęcią reprezentowanego podmiotu;
4) podpisane pełnomocnictwa prosimy przesłać na adres dłużnika lub wskazany w treści pełnomocnictwa
adres pełnomocnika.

II. Zasadnicze regulacje prawne dot. proponowanego pełnomocnictwa:
5) art. 198 ust. 2 i 3 prawa upadłościowego i naprawczego przewidują możliwość głosowania na
zgromadzeniu wierzycieli przez pełnomocnika; pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z
podpisem notarialnie poświadczonym, przy czym pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu nie wymaga notarialnego poświadczenia, (proponowane pełnomocnictwo dla radcy prawego
nie wymaga poświadczenia notarialnego);
6) art. 67 k.p.c. w zw. z art. 229 prawa upadłościowego i naprawczego wymaga podpisania pełnomocnictwa
przez osoby umocowane do reprezentowania wierzyciela (podstawowe zasady dot. reprezentowania
wierzycieli podane zostały w punkcie III);
7) art. 68 k.p.c. w zw. z art. 229 prawa upadłościowego i naprawczego przewiduje, że wierzyciel nie będący
osobą fizyczną (osoba prawna i inna jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna) musi wykazać
umocowanie swoich organów do reprezentowania wierzyciela (proponowany pełnomocnik samodzielnie
pozyska stosowne dokumenty);

III. Podstawowe zasady dot. reprezentowania wierzycieli:
8) w przedsiębiorstwie państwowym – w przypadku wierzytelności do 5.000,00 zł podpisuje samodzielnie
dyrektor, zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy działającym w granicach umocowania; powyżej 5.000,00
zł podpisują co najmniej dwie z ww. osób (art. 50 § 2 ustawy o przedsiębiorstwie państwowym);
9) w spółdzielni - podpis składa dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z
pełnomocnikiem, jeżeli zarząd jest jednoosobowy działać mogą również dwaj pełnomocnicy (art. 54
prawa spółdzielczego);
10) w spółkach kapitałowych (akcyjnych oraz z ograniczona odpowiedzialnością) - podpisują osoby
uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS (wg umowy /
statutu); w braku umownych / statutowych regulacji w tym zakresie, do składania oświadczeń woli w
imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu
łącznie z prokurentem (art. 205 i art. 373 k.s.h.);
11) w spółce jawnej - wystarczający jest podpis jednego wspólnika (art. 29 k.s.h.);
12) w spółce partnerskiej - wystarcza działanie jednego partnera (art. 89 w zw. z art. 29 k.s.h.);
13) w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej - podpisuje wyłącznie komplementariusz
(art. 117 i art. 137 k.s.h.);
14) w spółkach cywilnych - podpisują wszyscy wspólnicy, inna reprezentacja jest dopuszczalna, jeżeli
wykazana zostanie umową spółki lub uchwałą wspólników (art. 866 w zw. z art. 865 k.c.);
15) osoby fizyczne (bez względu na tytuł wierzytelności) - podpisują osobiście;
16) w jednostkach organizacyjnych Skarbu Państwa oraz Samorządu terytorialnego – podpisują osoby
będące organami (wg kompetencji ustawowych lub statutowych), działanie innych osób wymaga
pełnomocnictwa procesowego (art. 91 k.p.c) lub innego pełnomocnictwa obejmującego prawo udzielania
dalszych pełnomocnictw (art. 106 k.c.);
17) inne osoby - zgodnie z przepisami dotyczącymi ich reprezentowania;
18) osoby będące przedsiębiorcami niezależnie od powyższych zasad mogą być reprezentowane przez
prokurentów (art. 1091 § 1 k.c.);
19) jeżeli wierzytelność przysługuje kilku osobom solidarnie lub niepodzielnie - konieczne jest
współdziałanie wszystkich osób, którym przysługują prawa do wierzytelności (art. 196 prawa
upadłościowego i naprawczego).

