
         

 …….……………………………… 

         Miejscowość, data 

.............................................................................   

Nazwa/ Imię i nazwisko wierzyciela (pieczęć firmowa) 

 

Sąd Rejonowy w Kielcach 

Wydział V Gospodarczy 

Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

ul. Warszawska 44 

25-312 Kielce 

Sygn. akt: V GRp 4/18 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki  

Ekotechnika  Plus Sp.  z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, 

(dotyczy propozycji układowych złożonych przez dłużnika do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział 

Gospodarczy, Sekcja d. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy piśmie dłużnika  

z dnia 10 stycznia 2019r). 

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA 

W imieniu Wierzyciela:  

Nazwa wierzyciela/Imię i nazwisko wierzyciela ........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

KRS wierzyciela (o ile dotyczy)…………………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL wierzyciela ……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: [zakreślić znakiem „X” jeden z n/w kwadratów według wyboru wierzyciela] 

 

□ wyrażam zgodę 

 

□ nie wyrażam zgody 

 

na przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Ekotechnika Plus Sp. z o.o.                         

w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach. 

 

 

................................................................................................. 

Podpis wierzyciela / pełnomocnika wierzyciela 

 lub podpis reprezentanta/ów wierzyciela 

(podpis czytelny lub podpis z pieczęcią identyfikującą osobę podpisującą) 

 

 

 

 



 

Pouczenie o sposobie głosowania: 

 

 Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik 

głosowania zamieszcza się w protokole. 

 Wierzyciel może oddać głos pisemnie - korespondencyjnie (wówczas jego obecność na 

Zgromadzeniu Wierzycieli nie jest wymagana) lub ustnie do protokołu (gdy stawi się na 

Zgromadzeniu Wierzycieli). 

 Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz 

wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale o przyjęciu układu. 

 Oddany głos na piśmie należy przesłać do Sądu wskazanego w nagłówku niniejszego 

dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem - to jest w terminie umożliwiającym złożenie karty 

do głosowania do akt postępowania najpóźniej w momencie głosowania nad układem. 

 Karta do głosowania powinna być podpisana czytelnie, chyba że treść podpisanej karty do 

głosowania w inny sposób identyfikuje podpisującego (np. podpis opatrzony imienną 

pieczątką podpisującego). 

 Głos oddany na karcie do głosowania może zostać oddany także przez pełnomocnika, którym 

może być również jeden z wierzycieli.  

 W przypadku głosowania przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa 

uprawniający do głosowania - pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. 

 Jeżeli pełnomocnikiem wierzyciela jest adwokat albo radcy prawny, pełnomocnik ten może 

poświadczyć pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem.  

 W przypadku wierzycieli innych niż osoby fizyczne (np. spółek) należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające umocowanie osób podpisanych na karcie do głosowania do składania 

oświadczeń woli w imieniu wierzycieli (np. odpis z KRS, akt powołania itp), a w sytuacji 

głosowania przez pełnomocnika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa na dzień jego 

udzielenia. 

  


