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Numer 60/2020/ESPI 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Tytuł: 

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 
 
Treść raportu:  
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie złożenia  wniosku 

restrukturyzacyjnego do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”), Zarząd Braster S.A. („Spółka” 

lub „Braster”) informuje że w dniu 4 maja 2020 r. powziął telefoniczną informację z Biura Obsługi 

Interesantów Sądu, że postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Sąd otworzył przyspieszone 

postępowanie układowe spółki Braster. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz, 

a nadzorcą sądowym ustanowiona została spółka KGS Restrukturyzacje sp. z .o. o.  

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki przez 

umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja 

Braster jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji 

przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym. W ramach skutecznie zainicjowanego 

postępowania, Braster, we współpracy z KGS Restrukturyzacje sp. z .o. o. (jako nadzorcą sądowym), 

sporządzi m.in. plan restrukturyzacyjny. Plan będzie zawierał, obok analizy przyczyn obecnej przyczyn 

trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki, m.in. także pełny opis i przegląd planowanych środków 

restrukturyzacyjnych, harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, opis metod i źródeł 

finansowania oraz projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch 

prognozach. Nadzorca sądowy wraz ze Spółką przygotuje także spis wierzytelności obejmujący 

zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Umieszczenie 

wierzytelności w spisie wierzytelności określi m.in. sumę, z którą dany wierzyciel będzie uczestniczy w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność 

operacyjną Spółki, która będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. W czasie postępowania 

Zarząd Spółki ma uprawnienie do samodzielnego podejmowania czynności mieszących się w zakresie 

czynności zwykłego zarządu. Z kolei czynności przekraczające zwykły zarząd, dla swej ważności, 

wymagać będą zgody nadzorcy sądowego. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję poszanowania praw 

wierzycieli, w imię których postępuje Spółka i czego wyrazem jest też wdrożone postępowanie 

restrukturyzacyjne. Spółka niezmiennie pozostaje bowiem na stanowisku, że postępowanie 

restrukturyzacyjne w sposób możliwie pełny pozwoli na zaspokojenie roszczeń ogółu jej wierzycieli. W 

tym zakresie jest też rozwiązaniem znacznie korzystniejszym niż alternatywna upadłość.  

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać 

zakończone w ciągu ok. czterech miesięcy. Termin ten jest jednak zależny od szeregu czynników, w tym 

także czynników od Spółki niezależnych, a tym samym nie sposób przewidzieć czy zostanie dotrzymany. 
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Zarząd Braster zapewnia jednak, że podejmie wszelkie możliwe działania, pozwalające na maksymalnie 

sprawne przeprowadzenie postępowania, nadto w warunkach jego pełnej transparentności.  

Jednocześnie Spółka informuje, że stosownie do art. 9a ustawy - Prawo upadłościowe, nie można 

ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego 

zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Ponieważ zaś postanowienie o otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, również skutek w postaci 

wykluczenia możliwości ogłoszenia upadłości występuje już od chwili wydania postanowienia (tj. od 30 

kwietnia 2020 r.). 
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