UPADŁOŚĆ AUTOSANU?

Do Sądu Rejonowego w Krośnie wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości
AUTOSAN S.A. Jak wynika z oświadczenia zarządu Spółki, mimo prowadzonych od 2012
r. prób restrukturyzacji jej działalności, nie udało się rozwiązać problemów finansowych ,
z którymi Spółka musiała mierzyć się od 2009 r.

Pojawia się zatem proste pytanie: co dalej z AUTOSANEM?
O tym, co stanie się ze Spółką, zadecyduje kilka czynników natury prawnej. Zgłoszenie
wniosku o ogłoszenie upadłości wszczyna postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Sąd będzie miał dwa miesiące na rozpoznanie wniosku i w sytuacji, gdy nie stwierdzi okoliczności
uzasadniających jego oddalenie (a jedną z takich okoliczności może okazać się brak środków w
majątku AUTOSANU przeznaczonych na
zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego), ogłosi upadłość Spółki. Jednak czy ogłoszenie upadłości będzie oznaczało
definitywny koniec AUTOSANU? Jak wskazują przepisy, taki „czarny scenariusz” wcale nie musi
mieć miejsca.
Nasz system prawny przewiduje dwa modele upadłości: upadłość likwidacyjną oraz
upadłość układową. To, który model upadłości będzie zastosowany w danej sprawie, zależy od
możliwości zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Jeżeli zachodzi
prawdopodobieństwo, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu
niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku
niewypłacalnego dłużnika, sąd ogłasza upadłość z możliwością układu. W przeciwnym razie
konieczne będzie ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Jak wynika z oświadczenia zarządu Spółki,
AUTOSAN liczy na kontynuowanie działalności gospodarczej. Spełnienie oczekiwań zarządu
będzie możliwe wówczas, gdy sąd ogłosi upadłość układową. Ta ostatnia jednak będzie
wchodziła w rachubę tylko wówczas, gdy Spółka przedstawi rzetelne źródła i metody
finansowania przyszłego układu. Istotne jest wiec, czy AUTOSAN mimo obecnych problemów
jest w stanie nadal istnieć i konkurować na rynku. Negatywna odpowiedź w tym zakresie, skłoni
sąd do podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, czyli majątek AUTOSAN obejmie
syndyk masy upadłości celem jego spieniężenia. Przedsiębiorstwo, które może przecież
funkcjonować w przypadku upadłości układowej, w tym przypadku powinno być sprzedane w
całości. To samo dotyczy nieruchomości, ruchomości oraz innych praw (np. znaków
towarowych) przysługujących upadłemu. Wreszcie, odnośnie do osób prawnych, zakończenie
postępowania upadłościowego w opcji likwidacyjnej oznacza ustanie bytu prawnego i jest
podstawą do wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców („śmierć” osoby prawnej).

Jak widać, korzystne dla AUTOSANU może być wyłącznie ogłoszenie upadłości
układowej, gdyż pozwoli mu dalej funkcjonować na rynku. Co zrobi sąd? Na to pytanie dziś nie
można udzielić odpowiedzi. W istocie, decyzja sądu będzie uzależniona od oceny szans
zaspokojenia wierzycieli AUTOSANU i ogłoszenie upadłości układowej nastąpi jedynie
wówczas, gdy bardziej prawdopodobne będzie, że zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż
byliby, gdyby prowadzono postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki. Jednak w
kontekście szans AUTOSANU na ogłoszenie upadłości układowej niepokojąco brzmią
stwierdzenia zamieszczone w oświadczeniu zarządu o fiasku prowadzonych dotychczas działań
mających na celu restrukturyzację finansów spółki. Ta okoliczność może przemawiać za tym, że
jednak bardziej korzystne dla wierzycieli będzie postępowanie upadłościowe obejmujące
likwidację majątku AUTOSAN S.A.

