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Zasada bezwzględnego 
pierwszeństwa(absolute priority
rule) 

Art. 11 ust. 2

wyrażająca sprzeciw grupa zainteresowanych
wierzycieli dysponująca prawem do głosowania
jest w pełni zaspakajana w drodze
zastosowania tych samych lub
równoważnych środków, w przypadku gdy
mniej uprzywilejowana grupa ma otrzymać
jakąkolwiek płatność lub zachować jakiekolwiek
udziały na podstawie planu restrukturyzacji



Wyjątki od zasady 
bezwzględnego 
pierwszeństwa 

OPCJA

- Jest to konieczne do osiągnięcia celów planu 
restrukturyzacji 

- w przypadku gdy plan ten nie powoduje 
niesprawiedliwego traktowania praw lub interesów 
któregokolwiek z zainteresowanych uczestników.

Np. na rzecz dostawców usług podstawowych lub dla 
udziałowców.
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Zasada względnego
pierwszeństwa (I)

Art. 11 ust. 1 lit. b (zaaprobowany przez)

• (i) większość grup zainteresowanych uczestników dysponujących 
prawem do głosowania, pod warunkiem że co najmniej jedna z tych grup 
to grupa wierzycieli zabezpieczonych lub grupa uprzywilejowana w 
stosunku do grupy zwykłych wierzycieli niezabezpieczonych; lub - jeśli 
ten warunek nie zostanie spełniony … 



Zasada 
względnego 
pierwszeńst
wa II art. 11 

ust. 1 b(ii)

… zaaprobowany przez (ii) co najmniej jedną grupę
zainteresowanych uczestników dysponującą prawem
do głosowania lub, w przypadku gdy tak przewidziano
w prawie krajowym, stron, które doznały
uszczerbku, inną niż grupa udziałowców lub
jakakolwiek inna grupa, która na podstawie wyceny
dłużnika jako przedsiębiorstwa kontynuującego
działalność nie otrzymałaby jakichkolwiek
płatności ani nie zachowałaby jakichkolwiek
udziałów, lub, w przypadku gdy tak przewidziano w
prawie krajowym, można by racjonalnie
domniemywać, że nie otrzymałaby jakichkolwiek
płatności ani nie zachowałaby jakichkolwiek udziałów,
gdyby zastosowano normalną kolejność
zaspokajania w postępowaniu likwidacyjnym na
mocy prawa krajowego



Zasada względnego pierwszeństwa 
III art. 11 ust. 1 c i d

• c) zapewnia, aby wyrażające sprzeciw grupy zainteresowanych wierzycieli dysponujące prawem do
głosowania były traktowane co najmniej równie korzystnie jak każda inna grupa o takim samym
stopniu uprzywilejowania i bardziej korzystnie niż jakakolwiek inna grupa o niższym stopniu
uprzywilejowania; oraz

• d) żadna z grup zainteresowanych uczestników nie może na podstawie planu restrukturyzacji
otrzymać lub zachować więcej niż pełna kwota swoich roszczeń lub udziałów.



Zasada względnego pierwszeństwa
IV art. 11 ust. 1d akapit 2

Zwiększenie minimalnej liczby grup zainteresowanych uczestników lub, w przypadku gdy tak
przewidziano w prawie krajowym, stron, które doznały uszczerbku, których zgoda jest wymagana
do zaaprobowania planu.

MŚP – można ograniczyć wymóg zgody dłużnika



Która z 
opcji jest 
optymalna
?
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DYSKUSJA
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