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Restrukturyzacja ﬁnansów
osobistych i biznesowych
z zachowaniem aktywów
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UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
I KONSUMENTA Z ZACHOWANIEM
AKTYWÓW
Nowe prawo restrukturyzacyjne obowiązuje od początku
2016 roku oferując wiele
elastycznych rozwiązań
ekonomiczno-prawnych
dla przedsiębiorców
i konsumentów na różnych
etapach kryzysu ﬁnansowego.
Nowe prawo sprzyja
podejmowaniu przedsięwzięć
obarczonych rozsądnym
ryzykiem oraz daje szansę
naprawy przedsięwzięciom
zakończonym niepowodzeniem.

Nawet najlepsze regulacje prawne
nie spełnią pokładanych w nich
oczekiwań, jeżeli sami konsumenci
nie będą dążyć do wczesnego
wykrywania zagrożeń niewypłacalnością. Kluczowa jest tutaj szybka
reakcja na problemy związane z
kondycją przedsiębiorstwa czy też
budżetem domowym.

“Zasadą jest:
im wcześniej, tym lepiej.”
- Michał Konieczny

Co do zasady, w standardowym
procesie upadłości ﬁrmowej
i konsumenckiej przedsiębiorca
jak i detaliczny konsument traci
chęć do podjęcia działań
i skorzystania z oddłużenia się
ze względu na utratę majątku
w formie aktywów.
Doskonałym wyjściem z takiej
sytuacji jest Restrukturyzacja
Finansów
Osobistych
i Biznesowych (RFOB).
Proces RFOB to jedyny w Polsce
proces upadłości przedsiębiorcy
i konsumenta, pozwalajacy na
zatrzymanie części aktywów
z jednoczesnym wykreśleniem
wierzytelności.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jak i
detalicznych konsumentów znajdujących się w jedym z poniższych scenariuszy:
Kredytobiorca z czynnym kredytem

A.

Kredytobiorca z nieczynnym kredytem

A.

Zobowiązania spłacane są terminowo.
Przedsiębiorca i konsument ze względu na inne
okoliczności
decyduje
się
skorzystać
i przeprowadzić proces upadłości.

Zobowiązania wobec wierzyciela nie są
spłacane terminowo lub umowa została
wypowiedziana. Egzekucja z majątku właściciela
nie jest prowadzona.

B.

B. Zobowiązania wobec wierzyciela nie są
spłacane terminowo lub umowa została
wypowiedziana. Wydany został nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.
Prowadzona jest egzekucja z majątku dłużnika.

Zobowiązania spłacane są terminowo.
Prowadzona jest jednak egzekucja ze względu na
inne wierzytelności w majątku właściciela. W takim
przypadku dokonana została wzmianka
o wszczęciu egzekucji w III dziale K.W.

NASZE USŁUGI

Główną intencją nowych
regulacji prawnych jest
profesjonalizacja rynku usług
doradztwa restrukturyzacyjnego.
Licencjonowany Operator
restrukturyzacyjny to podmiot,
który dzięki swym
kompetencjo
kompetencjom (zdolności
zarządcze, ekonomiczna wiedza,
przygotowanie w zakresie
ﬁnansów i prawa) zapewni
zarówno właściwe wykorzystanie mechanizmów restrukturyzacyjnych, jak i wsparcie dla
samego dłużnika.

Funkcja Operatora wymaga szerokiej
wiedzy ekonomicznej oraz prawnej.
Ponieważ sukces restrukturyzacji zależy od
zagwarantowania
najwyższych
standardów
profesjonalizm wykonawców, Opertor restrukturyprofesjonalizmu
zacyjny musi wyróżniać się cechami, które zapewnią
sprawny przebieg procesu, merytoryczne wsparcie
wszystkich stron i prawidłowe zastosowanie
przepisów prawa.
Operator restrukturyzacyjny ma więc pełnić rolę
przewodnika, który możliwie najkorzystniej wyprowadzi
przedsiębiorstwo lub konsumenta z kryzysu.

Jednocześnie Operator będzie stał na straży słusznych
interesów wierzycieli, dbając, aby restrukturyzacja
i process upadłości przedsiębiorcy lub konsumenta nie
odbywał się kosztem tylko jednej ze stron, lecz by wszyscy
uczestnicy dotarli bezpiecznie do celu, jakim
w efekcie końcowym jest wykreślenie wszelkich
wierzytelności Proces ten polega na godzeniu często
wierzytelności.
sprzecznych interesów różnych stron.
Nowe
prawo
restrukturyzacyjne
przewiduje
uruchomienie z dniem 1 lutego 2018 r. Centralnego
Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU). Rejestr
służyć będzie przede wszystkim do zamieszczania
i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów
i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Dynamiczny proces wypracowania układu

Analiza przedrestrukturyzacyjna
Identyﬁkujemy przyczyny kryzysu pochodzące
zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedsiębiorstwa i klienta detalicznego. Analizujemy
efektywność działalności operacyjnej, zdolność
zarządczą, strategię rozwoju, wykorzystywane
technologie oraz politykę kosztową i cenową.
Skuteczność postępowań RFOB zależy od wielu
czynników. Wśród nich wymienić można wczesną reakcję
przedsiębiorców i konsumentów na zagrożenie niewypłacalnością, relacjami z wierzycielami czy też
umiejętność skonfrontowania się z samym procesem
upadłościowym.
Najważniejsze jest jednak zagwarantowanie przez
Operatora (wyznaczony przez nasza ﬁrme) najwyższych
standardów profesjonalizmu, rzetelną realizację
programów związanych z procesem upadłości, który
bierze odpowiedzialność za process merytoryczny jak
i praktyczny.

 Identyﬁkacja i przedstawienie rozwiązań
restrukturyzacyjnych, które pozwalają na szybkie
porozumienie między wierzycielami a klientem.
 Analiza i nakreślenie rozwiązań przywracających
płynność przedsiębiorcom i konsumentom.
 Wprowadzanie szybkich zmian, dzięki
wykwaliﬁkowanej kadrze specialistów którzy
poszukują wyjścia z kryzysu ﬁnansowego przy
współudziale konsultantów zewnętrznych.
 Prototypowanie modeli planów RFOB
umożliwiające szybki wybór najlepszego
rozwiązania.
 Zapewniona optymalizacja pod kątem prawnym
od momentu rozpoczęcia procesu, który
umożliwia sprawne postępowanie ważne dla
przesiebiorcy i konsumenta, który skupia się na
otrzymaniu carte blanche.

Negocjacja i porozumienie z wierzycielami – umowy „standstill”
Prowadzimy negocjacje z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych oraz pozasądowej
restrukturyzacji zobowiązań. Negocjujemy umowy „standstill”, pozwalające na zawieszenie wymagalności
roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia.

Doradztwo ﬁnansowe i wsparcie pozyskania nowego ﬁnansowania
Optymalni korzystamy z wewnętrznych źródel ﬁnansowych w ﬁrmie. Wspieramy pozyskiwanie zewnętrznych
Optymalnie
inwestorów – instytucje ﬁnansowe, fundusze inwestycyjne, inwestorów branżowych.
Umiejętnie identyﬁkujemy interesy wierzycieli, proponując im korzystne rozwiązania dotyczące restrukturyzacji
przysługujących im należności. Nie ograniczamy się do częściowego umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia.
Elastycznie dopasowujemy propozycje układowe do potrzeb i oczekiwań wierzycieli.
Opracowujemy programy działań naprawczych w formie dokumentu, który będzie podstawą planowanych zmian
i punktem wyjścia do zawarcia porozumienia z wierzycielami. Jako Operator bierzemy odpowiedzialność za
realizację planu, pełniąc funkcję zarządcy w postępowaniu upadłościowym.

PROCES RESTRUKTURYZACJA
FINANSÓW OSOBISTYCH
I BIZNESOWYCH (RFOB)

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Wycena oraz
zabezpieczenie majątku

Upadłość ﬁrmowa
i konsumencka

Likwidacja majątku

Zakończenie spłat
i umożenie

Zabezpieczone zostają
aktywa przedsiębiorcy
i konsumenta takie jak
nieruchomości i ruchomości bez działania na
szkodę wierzyciela.

Składany zostaje wniosek
o upadłość konsumenta
lub przedsiębiorstwa.
Po prawomocnym
postanowieniu o ogłoszeogłosze
niu upadłości wszelkie
postępowania egzekucyjne
toczące sie przeciwko
konsumentowi zostają
zawieszone.
Niedopuszczalne są
postępowania egzekucyjne.

W zależności od formy
upadłości wyznaczony
zostaje syndyk lub
dozorca sądowy.

Po zakończonym planie
spłaty, składany zostaje
wniosek o umożenie
pozostałych zobowiazań.

Sporządzany jest plan
spłaty.

Wykreślone pozostają
z K.W. dotychczasowe
wpisy.

OPŁATY
1 OSOBA

MAŁŻEŃSTWO

Upadłość przedsiębiorstwa i konsumencka
bez zabezpieczenia majątku

15.000 PLN

25.000 PLN

Upadłość przedsiębiorstwa i konsumencka
z zabezpieczeniem majątku

25.000 PLN

45.000 PLN

SUKCES Z NASZYM ZESPOŁEM
Jesteśmy świadomi, że prowadzenie postępowań upadłości ﬁrmowych jak i konsumenckich
wymaga nie tylko dogłębnej znajomości nowego prawa, ale również praktycznej wiedzy
ekonomicznej oraz posiadania doświadczenia zawodowego.
Dlatego oferujemy wsparcie naszego zespołu specjalistów posiadających rozległe kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę, co
stanowi gwarancję należytego sprawowania funkcji w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.
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Michał Konieczny
Właściciel wielu nieruchomości oraz prezes szeregu spółek
kapitałowych i osobowych w tym MK-Estate Sp. z o.o. Szkolił się
w zakresie nieruchomości w USA, osobiście u boku takich ikon jak
Donald Trump oraz John Burley.
Zdobyt wiedzą i bogatym doświadczeniem, dzieli się dziś m.in. jako
Zdobytą
autor innowacyjnego modelu inwestycyjnego Phoenix, który pozwala
na zakup nieruchomości z czynnym kredytem hipotecznym. Autor
pięciu książek, w tym bestsellerów „Świadomość jest wszystkim“ oraz
„Ameryko Dlaczego“.
Jako coach i doradca, dostarcza rzadkiej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości jak i samotranscendencji. Pracuje dla zwykłych
jak i niezwykłych ludzi. Bombarduje kontrowersjami zmuszając do
szczerej reﬂeksji. Inspiruje do podejmowania właściwych decyzji, do
proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za życie.
Michał Konieczny to wizjoner i pionier niepowtarzalnych oraz
wyjątkowych możliwości na rynku nieruchomości.

KONTAKT (OBSŁUGA KLIENTA)

oﬃce@mk-estate.pl
+48 71 7245882
Nota prawna: Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej świadczenia usług lub oferty handlowej sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

