
Zadanie	I	
	
I	Opis	stanu	faktycznego.	

1. W	dniu	28	 lutego	2017r.	 zarząd	VERS	sp.	 z	o.o.	 z	 siedzibą	w	Katowicach	złożył	
wniosek	 o	 ogłoszenie	 upadłości	 VERS	 sp.	 z	 o.o.,	 wskazując	 min.,	 że	 siedziba	
zakładu	 głównego	 znajduje	 się	w	Katowicach,	 oraz	 ,	 że	 VERS	 sp.	 z	 o.o.	 posiada	
500	 dokumentów	 akcji	 imiennych	 w	 spółce	 działającej	 pod	 firmą;	 R.	 Janowski	
spółka	komandytowo-akcyjna,	a	każda	z	akcji	ma	wartość	nominalną	1000	zł.	

2. W	 dniu	 2	 kwietnia	 2017r.	 sąd	 	 po	 rozpoznaniu	 na	 posiedzeniu	 niejawnym	
wniosku,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt.	 1	 ogłosił	 upadłość	 wyznaczając	 syndyka	 w	
osobie	Romana	Kowalskiego.	

3. W	 spisie	 inwentarza	 ustalono,	 że	 wartość	 szacunkowa	 jednej	 akcji	 w	 spółce	
działającej	 pod	 firmą;	 R.	 Janowski	 spółka	 komandytowo-akcyjna	wynosi	 1500,-	
zł.	

4. W	statucie	R.	Janowski	spółka	komandytowo-akcyjna	zastrzeżono,	że	zbycie	akcji	
imiennych	 wymaga	 zgody	 spółki.	 Ponadto	 w	 statucie	 zastrzeżono,	 że	 w	
przypadku	odmowy	udzielenie	zgody	Komplementariusz	w	 terminie	1	miesiąca	
od	 wystąpienia	 przez	 akcjonariusza	 zamierzającego	 zbyć	 akcje	 z	 pisemnym	
zamiarem	 przeniesienia	 akcji	 może	 wskazać	 nabywcę	 spośród	 innych	
akcjonariuszy	 Spółki,	 wskazany	 akcjonariusz	 ma	 prawo	 do	 zakupu	 akcji	
oferowanych	 do	 zbycia	 za	 cenę	 równą	 wartości	 nominalnej,	 a	 cena	 ma	 być	
zapłacona	w	 całości	 do	 2	miesięcy	 od	 zgłoszenia	 spółce	 zamiaru	 przeniesienia	
akcji.	

5. Syndyk	 odstąpił	 od	 sprzedaży	 przedsiębiorstwa	 jako	 całości	 i	 ogłosił	 konkurs	
ofert	 na	 poszczególne	 składniki	 majątku.	 Tadeusza	 Mucha,	 złożył	 syndykowi		
ofertę	zakupu	za	cały	pakiet	500	akcji	Spółki	działającej	pod	firmą;	R.	 Janowski	
spółka	komandytowo	akcyjna	za	najwyższą	cenę		1000	000,-	zł	płatną	przelewem	
w	ciągu	3	dni	od	zawarcia	umowy	sprzedaży,	tych	akcji.	

6. Roman	Janowski	będący	komplementariuszem	w	spółce	działającej	pod	firmą;	R.	
Janowski	 spółka	 komandytowo-akcyjna	 napisał	 do	 sądu	 upadłościowego	
wniosek	o	wstrzymanie	likwidacji	masy	upadłości	albo	orzeczenia	zakazującego	
zbycie	akcji		innemu	niż	on	podmiotowi.		Wskazał,	że	on	jako	Komplementariusz	
uzyskał	 zgodę	 Spółki	 na	 nabycie	 całego	 pakietu	 akcji	 za	 cenę	 równą	 wartości	
nominalnej	i	tylko	on	może	te	akcje	nabyć,	i	złożył	ofertę	ich	nabycia	syndykowi	
za	cenę	równą	wartości	nominalnej.	

7. Syndyk	 Roman	 Kowalski	 ustanowił	 pełnomocnikiem	 do	 zwarcia	 umowy	
sprzedaży	 	 całego	 pakietu	 500	 akcji	 spółki	 działającej	 pod	 firmą;	 R.	 Janowski	
spółka	 komandytowo-akcyjna	 radcę	 prawnego	Adama	Aplikanta	 informując,	 że	
zostały	wydane	wymagane	prawem	upadłościowym	i	naprawczym	zezwolenia	 i	
polecił	 mu	 sporządzić	 właściwą	 umowę,	 działając	 z	 należytą	 starannością	 i	
wyjechał	na	urlop.	

8. Nie	ustanowiono	rady	wierzycieli.	
	
II.	Proszę	sporządzić	jako	radca	prawny	Adam	Aplikant	w	osobnym	dokumencie	umowę	
sprzedaży	 500	 akcji	 imiennych	 w	 spółce	 działającej	 pod	 firmą;	 R.	 Janowski	 spółka	
komandytowo	akcyjna	.	
Należy	 właściwie	 oznaczyć:	 strony	 umowy,	 przedmiot	 umowy,	 proszę	 w	 umowie	
powołać	wymagane	prawem	zgody	na	przeniesienie	akcji.	
	



Zadanie	II	
	
I	Opis	stanu	faktycznego.	

1. W	 dniu	 27	 lipca	 2017r.	 otwarto	 postępowanie	 sanacyjne	 wobec	 DELTA	 HUTA	
SZKŁA	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Katowicach	,	powołując	zarządcę	w	osobie	Mariana	
Krzak	który	udzielił	prokury	Tadeuszowi	Baranowi		

2. Głównym	zakresem	działalności	przedsiębiorstwa	DELTA	HUTA	SZKŁA	sp.	z	o.o.		
jest	produkcja	opakowań	monopolowych	i	zniczy.	

3. W	 związku	 z	 otwarciem	 postępowania	 sanacyjnego	 banki	 odmówiły	
kredytowania	 i	 powstało	 zagrożenie	 wstrzymania	 produkcji	 w	 związku	 z	
brakiem	środków	pieniężnych	na	zakup	surowców	do	produkcji.	

4. Jeden	 ze	 stałych	 kontrahentów	DELTA	HUTA	 SZKŁA	 sp.	 z	 o.o.	 	 -	 	Marcin	 Pająk	
prowadzący	 działalności	 gospodarczą	 pod	 nazwą	 Marcin	 Pająk	 EKSPORT	
IMPORT	 WSCHÓD	 z	 siedzibą	 w	 Lublinie	 złożył	 ofertę	 współpracy	 w	 zakresie	
produkcji	 wyłącznie	 na	 jego	 potrzeby	 zgodnie	 z	 zastrzeżonym	 wzorem	
przemysłowym	 butelki	 monopolowej	 Matrioszka	 o	 pojemności	 500	 ml,	 który	
został	 zarejestrowany	 na	 rzecz	 upadłego	 w	 ilości	 około	 100.000	 miesięcznie	 i	
około	1.200.000	sztuk	rocznie,	przez	okres	2	lat	z	możliwością	przedłużenia,	na	
okres	kolejnych	2	lat	

5. Strony	ustaliły	cenę	netto	jednej	butelki	na	1,5	zł	na	okres	2	lat.	
6. Marcin	Pająk	wyraził	zgodę	na	udzielenie	DELTA	HUTA	SZKŁA	sp.	z	o.o.	pożyczki	

w	kwocie	400.000,-zł	z	terminem	spłaty	24	miesięcy	i	oprocentowaniem	równym	
wysokości	½	 odsetek	 ustawowych	 płatnych	w	 całości	 wraz	 ze	 spłatą	 pożyczki	
pod	 warunkiem,	 że	 zostanie	 zawarta	 umowa	 w	 której	 dłużnik	 DELTA	 HUTA	
SZKŁA	 sp.	 z	 o.o.	 	 zobowiąże	 się	 do	 produkcji	 wyłącznie	 na	 jego	 rzecz	 	 butelek	
Matrioszka	 i	ustanowione	zostanie	 zabezpieczenie	 rzeczowe	spłaty	pożyczki	na	
majątku	DELTA	HUTA	SZKŁA	sp.	z	o.o.	

7. Nie	ustanowiono	rady	wierzycieli.	
	
II.	 Proszę	 sporządzić	 jako	 radca	 prawny	 Adam	 Aplikant	 umowę	 na	 podstawie,	 której	
Marcin	 Pająk	 zapewni	 sobie	 wyłączność	 zakupów	 butelek	monopolowych	matrioszka	
produkowanych	przez	DELTA	HUTA	 SZKŁA	 sp.	 z	 o.o.	 	 przez	 okres,	 co	 najmniej	 2	 lat	 i	
udzieli	 pożyczki	 DELTA	 HUTA	 SZKŁA	 sp.	 z	 o.o.	 z	 zabezpieczeniem	 jej	 spłaty,	 w	 taki	
sposób	aby	w	przypadku	ogłoszenia	upadłości	DELTA	HUTA	SZKŁA	sp.	z	o.o.	korzystać	z	
prawa	odrębności.	
Umowę	 należy	 sporządzić	 w	 interesie	 Marcina	 Pająka	 i	 powołać	 wymagane	 prawem	
zgody,	 a	 także	 określić,	 czy	 tą	wierzytelnością	Marcin	 Pająk	 będzie	mógł	 głosować	 za	
układem,	 albowiem	 jest	 zainteresowany	 jego	 zawarciem	 i	 dalszym	 funkcjonowaniem	
przedsiębiorstwa	DELTA	HUTA	SZKŁA	sp.	z	o.o..	
	


