
Harmonogram likwidacji podmiotu Positive Advisory S.A.                                        

w okresie od 10 sierpnia 2012 

l.p Zadanie uwagi 

1 Wypowiedzenie umów eksploatacyjnych zrealizowane 

2.  Audyt finansowy [przygotowanie bilansu rozpoczęcia 
procesu likwidacyjnego] 

zrealizowane 12.09 

3.  Audyt prawny [zakres – realizacja zwolnienia 
grupowego pod kątem prawa pracy] 

zrealizowane 30.08 

4.  Audyt informatyczny [zakres – prawa autorskie 
produktów, inwentaryzacja dokumentacji, ryzyka w 
relacjach z klientami, wycena sprzętu] 

zrealizowane 14.09 

5. Wypowiedzenia dla pracowników wraz z działaniami 
pobocznymi [powiadomienie Urzędu Pracy, 
dokumentacja pracownicza] 

zrealizowane 

6.  Sprzedaż wydzielonych części spółki w toku  

7.  Sprzedaż aktywów w celu pozyskania środków 
finansowych  

w toku  

8. Zmiana siedziby rejestrowej wniosek w sądzie 

9 Walne Zgromadzenie – wyłonienie Rady Nadzorczej zrealizowane 

10 Walne Zgromadzenie – przyjęcie bilansu otwarcia 
procesu likwidacyjnego i harmonogramu likwidacji 

procedura zwołania w 
toku [26.10] 

11 Sprawy sądowe 
a. Alumast v. PA [40.000] – brak woli powoda do 

zawarcia ugody; 
b. Reszka v. PA [50.000] – propozycje ugody 

złożone w Banku BPS do konsultacji; 
c. Stalmach v. PA [86.000] – j.w 
d. Wojtowicz v. PA [12.000] – j.w. 
e. PA v. Stalmach [57.000]; 
f. PA v. Reszka [60.000] 

 
w toku – brak 
perspektywy czasowej 
j.w 
 
j.w 
j.w 
j.w 
j.w 

Wariant „A” – w przypadku zbycia wydzielonych części spółki 

12A Spłata wierzycieli: 
a. Odprawy dla pracowników 
b. Skarb Państwa  
c. Osoby fizyczne i prawne w częściowym 

wymiarze] 

 
do 30 października 
do 30 października 

do 15 listopada 

13A Bilans zamknięcia procesu likwidacji Do 15 marca [stan na 
1 marca] 

14A Walne Zgromadzenie – przyjęcie bilansu zamknięcia 
procesu likwidacyjnego 

Po 15 marca 

15A Złożenie w sądzie wniosku w wykreślenia podmiotu 
PA z rejestru 

30 marca 

 
 
 
 



Wariant „B” – w przypadku niepowodzenia transakcji zbycia wydzielonych części 
spółki lub częściowej realizacji sprzedaży 

12B Złożenie w sądzie wniosku o upadłość likwidacyjną ok. 15 października 

13B Wejście do Spółki nadzorcy sądowego ? – decyzja sądu do 
miesiąca od wniosku 

14B Rozprawa – zakłada się odrzucenie wniosku przez sąd 
wobec braku pokrycia finansowego na procedury 
upadłościowe 

? – 1 do 1,5 miesiąca 
od wejścia nadzorcy 
sądowego 

15B Wystąpienie do Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych o wypłatę brakujących 
środków na odprawy dla zwolnionych pracowników 
etatowych 

grudzień 

16B Wypłata świadczeń pracowniczych z FŚG luty 

17B Wystąpienie do sądu o przydzielenie kuratora marzec 
Uwaga: harmonogram opracowano na podstawie bilansu otwarcia likwidacji z 12 września 2012 i 

założeniach kosztowych procesu likwidacyjnego, a więc poziomie roszczeń wierzycielskich, znanych lub 

oszacowanych w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu, tj. 27 września 2012 r., godz. 9.00. 


