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   POSTANOWIENIE 
  

   Dnia 17 grudnia 2021 r. 
 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

 
w składzie:  
Przewodniczący – SSR Paweł Biliński 
Protokolant – Klaudia Biegus 
w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec IES sp. z o.o. we Wrocławiu 
(numer KRS: 0000443426) jako dłużnika,  
zmierzającym do zatwierdzenia układu w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego,  
otwartym na podstawie art. 15 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o 
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U. z  2020 r. – poz. 1086, ze zm.), 
wskutek oświadczenia obwieszczonego 25 czerwca 2021 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy 
Nr 121 / 2021, poz. 41251), 
 
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2021 r. we Wrocławiu  
na rozprawie 
złożonego 25 października 2021 r. (datowanego na 22 października 2021 r.) wniosku dłużnika  
o zatwierdzenie układu, przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów i po 
przeprowadzeniu przez Krzysztofa Lipińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 
1517) jako nadzorcę układu zgromadzenia wierzycieli w dniu 19 października 2021 r.,  
 
postanawia: 
 
I. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. z 2021 r. – Dz.U. 
poz. 1588) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego 
(Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu 
Rozporządzenia, 
 

II. w trybie przepisów art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego (stosowanego w redakcji 
sprzed 1 grudnia 2020 r.) w zw. z art. 15 – 22 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o 
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID – 19, a w szczególności w zw. z art. 19 ust. 
6 tej ustawy i dalej w zw. z art. 119 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego,  
zatwierdzić układ w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych IES sp. z 
o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000443426) jako dłużnika, obejmujący następujące 
propozycje układowe: 

 
I.   Warunki ogólne  


