
  

 

PROPOZYCJE UKŁADOWE PPHU Mexpol Sp. z o.o. z 

siedzibą w Opolu W PRZYSPIESZONYM 

POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 

 

Propozycje układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Mexpol Sp. z o.o. stosownie do przepisów art. 

156 ust. 1 i 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne obejmują następujące sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w 

stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów: 

 

Nazwa grupy Sposób restrukturyzacji wierzytelności  

Grupa I 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, podatków i 

innych należności publicznoprawnych 

Rozłożenie restrukturyzowanych wierzytelności w zakresie należności 

głównej na dwanaście równych rat miesięcznych, z których pierwsza wraz 

z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do 10 dnia szóstego 

miesiąca przypadającego po uprawomocnieniu się postanowienia o 

zatwierdzeniu układu, kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do 10 dnia 

każdego kolejnego miesiąca. 

Grupa II 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo 

na składnikach majątku Dłużnika z tytułu 

dostaw, usług oraz udzielonych kredytów i 

pożyczek oraz pozostali wierzyciele 

nieobjęci grupami I i III 

Redukcja wierzytelności w zakresie odsetek w całości oraz następujących 

części należności głównej: 

a.        10% należności głównej w części do kwoty 10.000,00 zł; 

b.        25% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł; 

c.        35% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł; 

d.        50% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł; 

e.        75% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

500.000,00 zł 

oraz spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w dwudziestu ośmiu 

ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca następującego po 

uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu do 10 dnia 

każdego miesiąca, w którym przypada płatność raty.   
 

  



  

Grupa III 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na 

składnikach majątku Dłużnika, którzy 

wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności 

układem 

1) Odroczenie zapłaty w zakresie rat kapitałowych przypadających 

zgodnie z zawartymi umowami kredytów i pożyczek do zapłaty w 

roku 2020, z pozostawieniem bez zmian harmonogramów tych umów 

w zakresie części odsetkowych, a także odroczenie zapłaty 

wszelkich innych powstałych przed otwarciem przyspieszonego 

postępowania układowego i z przypadającym przed tym dniem 

terminem płatności wierzytelności z tytułu umów kredytów, pożyczek 

oraz umów o podobnym charakterze, w tym umów przewidujących 

nabywanie przez wierzyciela Dłużnika przysługujących Dłużnikowi 

wierzytelności i administrowanie nimi (faktoring) i spłata 

wierzytelności z tego tytułu obejmująca raty kapitałowe wraz z 

odsetkami od pozostającej do zwrotu należności głównej w 

wysokości określonej umową, z której wynika dane zobowiązanie: 

a) dla umów kredytów i pożyczek przewidujących harmonogramy 

spłat obejmujące okresy przypadające po grudniu 2020 r. – w 

równych częściach w terminach płatności spłaty pozostałych rat 

zgodnie z tymi harmonogramami począwszy od stycznia roku 

2021; 

b) dla pozostałych umów - w czterdziestu ośmiu ratach 

miesięcznych płatnych począwszy od stycznia 2021 r. 

2) Spłata zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego Nr 75005605/RB-

15/01671/19 udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy w 96 

ratach miesięcznych począwszy od 20 stycznia 2021 r. w 

następujących wysokościach rat, do których doliczane będą odsetki 

od pozostałego do spłaty kapitału kredytu według stopy WIBOR 3M 

+ 2,30%: 

a) 3 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., 

b) 4 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2022 r., 

c) 6 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2023 r., 

d) 11 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 

2025 r., 

e) 17 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2026 r. do 

czerwca 2028 r., 

f) 31 000 zł miesięcznie w okresie od lipca do listopada 2028 r., 

g) 915 000 zł jednorazowo do dnia 20 grudnia 2028 r.. 
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Tomasz Adamus - Dyrektor Zarządu  

PPHU Mexpol Sp. z o.o.  


