Życie Kaszub, nr 5 (179) Sierpień 2020 r.

13

Rafał Machaliński

Magister prawa, magister zarządzania, manager
średniego i wyższego szczebla z 18 letnim doświadczeniem zawodowym w branży finansowej
i prawniczej. Ekspert ds. prawa upadłościowego,
restrukturyzacyjnego, przekształceń spółek kapitałowych oraz pozyskiwania finansowania inwestycyjnego. Od wielu lat z sukcesami buduje potencjał polskich i europejskich przedsiębiorstw
oraz przeprowadza implementację wizji rozwoju
strategii biznesowych do procesu operacyjnego.
Ekspert ds. zarządzania procesowego PRINCE 2
– nr certyfikatu: 02548501-01-62II.
Skuteczność, zaufanie, zrozumienie, wiedza i doświadczenia to cechy charakteryzujące
Kancelarię Prawną what.now®.
Od ponad 15 lat pomagamy gospodarstwom rolnym, przedsiębiorstwom niezależnie od skali prowadzonej działalności.
Kancelaria od samego początku wyspecjalizowała się w postępowaniach upadłościowych, w tym

głównie postępowaniach układowych oraz od
2016 r. z dniem wejścia ustawy restrukturyzacyjnej jako jedni z pierwszych w Polsce procesowaliśmy aplikacje restrukturyzacyjne naszych klientów na terenie całego kraju wiedząc, iż dana ustawa to przyszłość i bezpieczeństwo naszej gospodarki.
Dlatego też kancelaria na dzień dzisiejszy jest
jedną z nielicznych kancelarii w całym kraju, która wyspecjalizowała się w tak wąskiej, a zarazem
rozległej dziedzinie prawa jakim są postępowania restrukturyzacyjne.
Aplikacja restrukturyzacyjna to jedna z najtrudniejszych i najbardziej sformalizowanych wniosków sądowych w naszym ustawodawstwie. Niezbędne do prawidłowego jej przygotowania jest
pełna specjalizacja w danej dziedzinie prawa oraz
zaplecze doświadczonych prawników, analityków finansowych, księgowych oraz olbrzymie doświadczenie biznesowe które jest niezbędne do
prawidłowego przygotowania i przeprocesowania danej aplikacji sądowej.

Prawnik odpowiada na pytania czytelników:
1. Czy w restrukturyzacji mogę
stracić gospodarstwo?
- Restrukturyzacja to proces
przeciw upadłościowy, którego
celem jest zabezpieczenie gospodarstwa i ochrona potencjału, który jest zagrożony w wyniku np. zbyt dużego zakredytowania, które było zaciągnięte z
myślą o rozwoju gospodarstwa
jednak z przyczyn niezależnych
takich jak np. spadek ceny skupu mleka, spadek ceny żywca
przychody zmniejszyły się do
takiego poziomu, który nie wystarcza na regulowanie swoich
zobowiązań w terminie. Jeśli
gospodarstwo zbyt długo trwa
w spirali kredytowej istnieje zagrożenie utraty gospodarstwa
jednak, jeśli wdrożymy restrukturyzację w momencie, kiedy
gospodarstwo jeszcze funkcjonuje wówczas takie zagrożenie
niwelujemy do minimalnego
poziomu. Zawsze przed przyjęciem gospodarstwa do obsługi
dokonujemy bezpłatnej analizy prawno- finansowej dzięki
czemu zawsze jesteśmy w stanie określić możliwości prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Czy jeśli mam komornika to
mogę mieć przeprowadzoną
restrukturyzację?
- Oczywiście Tak, proces restrukturyzacji ma na celu zatrzymanie postępowania komorniczego, które zazwyczaj doprowadza do paraliżu funkcjonowania gospodarstwa. Dlatego
też ustawa daje nam możliwości zabezpieczenia kont banko-

wych i majątku przed egzekucją.
3. Mam zajęty kontrakt na mleko w spółdzielni mleczarskiej i
nie mam pieniędzy na pasze.
Co z tym można zrobić?
- W toku postępowania restrukturyzacyjnego egzekucja z kontraktów musi być zawieszona,
ponieważ jeśli chcemy uratować gospodarstwo musi ono
mieć środki na bieżące funkcjonowanie. Restrukturyzacja daje
nam szerokie możliwości zabezpieczenia działalności i muszą
być one adekwatne do danej
sytuacji gospodarstwa.
4. Wypowiedzieli mi w banku
umowę kredytu na sieczkarnię,
mam zaległe raty. Proponują
mi aneks, co mam zrobić?
- Jeśli podpisanie umowy aneksu całkowicie rozwiąże problemy gospodarstwa wówczas
oczywiście proszę go podpisać.
Jeśli jednak ma być do działanie, które tylko na chwilę poprawi sytuację wówczas takie
rozwiązanie nie jest racjonalne,
ponieważ w ogólnym rozrachunku zwiększają tylko koszty całego zobowiązania. Postępowanie restrukturyzacyjne to
kompleksowa pomoc, która nie
tylko może doprowadzić do
zawarcia układu z bankiem, ale
i optymalizuje dane zobowiązanie do takie poziomu, aby gospodarstwo mogło spokojnie
dalej regulować ratę.
5. Dwa lata z rzędu miałem
suszę, kukurydza obrodziła,
ale były bardzo niskie plony.
Nie wystarczyło mi na ratę kredytu inwestycyjnego płatną raz

do roku zabezpieczoną na ziemi. Podpisałem aneks z bankiem w zeszłym roku, ale w
tym roku już wiem, że nie
uzbieram środków na ratę. Jak
mogę z bankiem rozmawiać,
co mogę im zaproponować?
- Rozmawiać z Bankiem zawsze
trzeba, kontakt z wierzycielem
jest bardzo ważny jednak ze
względu na dość sztywne procedury bankowe poziom negocjacji może być bardzo ograniczony i zazwyczaj sprowadza
się do sprzedaży części gruntów
w celu zaspokojenia chociaż
częściowej wierzyciela. Niestety nie zawsze sprzedaż gruntu
to dobre rozwiązanie. Często
wyjście z problemów jest możliwe wówczas, gdy gospodarstwo podpisze dodatkowe
umowy dzierżawy gruntów
dzięki czemu zwiększą się jego
przychody i zmniejszą jednocześnie wrażliwość na ewentualne
nieurodzaje. Wszystko to jednak zależy od tego jaki profil docelowo będzie miało gospodarstwo i od dokładnej analizy finansowej od której należy zawsze zacząć. Prowadziliśmy też
wiele spraw, gdzie w toku postępowania restrukturyzacyjnego jakąś niewielką część gruntów faktycznie należało sprzedaż by zyskać podstawowe
środki na przywrócenie płynności finansowej jednak zawsze
tego typu rozwiązania muszą iść
wraz z zaakceptowaniem planu naprawczego przez sąd. Jeśli dokonamy sprzedaży gruntu
bez wdrożenia restrukturyzacji
takie działania doprowadzą do

szybkiej konieczności sprzedaży kolejnych kawałków gospodarstwo co będzie początkiem
jego końca. Dlatego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
podstawową kwestią jest zabezpieczenie i ustabilizowanie gospodarstwa tak by doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami co pozwoli na dalszy
rozwój.
6. Mój mąż zachorował i całe
gospodarstwo jest na mojej
głowie. Spłacam kredyty wyprzedając na bieżąco stado
bydła opasowego. Już mam
informację z banku, że chcą
wypowiedzieć limit kredytowy
na 300 tys. Nie wiem co dalej
robić, proszę o informację, czy
bank może mi zabrać gospodarstwo?
- Niestety wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego
może doprowadzić do sprzedaży stada w celu pokrycia zobowiązania. Nie jest proste i często tego typu działania budzą
wiele wątpliwości, ale takie egzekucje są prowadzone. Jeśli
przed dokonaniem sprzedaży
stada wdroży Pani postępowanie restrukturyzacyjne będzie
możliwość zabezpieczenia stada jaki i całego gospodarstwa.
Warunkiem jest oczywiście
wdrożenie restrukturyzacji na
etapie utrzymania pełnej funkcjonalności gospodarstwa i zawarcie układu z wierzycielami.
7. Mam kredyty, gotówkowe i
leasingi i hipoteczne. Wszystko było wzięte na gospodarstwo. Teraz bank wysłał do nas
człowieka, z ofertą sprzedaży

gospodarstwa i spłatę zobowiązań. Nie chcę sprzedawać
ziemi, bo jest po moim ojcu. Z
tego utrzymujemy rodzinę.
Proszę o pomoc.
- Jeśli gospodarstwo ma perspektywy dalszego funkcjonowania a utrata płynności jest
spowodowana nie błędnym
funkcjonowaniem gospodarstwa wówczas po implementacji konkretnych procesów naprawczych jest duża szansa na
zawarcie układu z wierzycielami. Gospodarstwo musi jednak
dać rękojmię tego, iż w toku restrukturyzacji zaspokoi wierzycieli w większym stopniu niż
sprzedaż gospodarstwa. Takie
działanie jest społecznie i ekonomicznie zasadne i bardziej
opłacalne zarówno dla wierzycieli, skarbu państwa oraz samego gospodarstwa.
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