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Do wszystkich znanych wierzycieli 

 

5 kwietnia 2017 r. 
 
 
Bezpośredni numer telefonu: +44 (0) 20 
7951 6160 
 
Email: cva@emeanortel.com 

Szanowni Państwo, 

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (in administration) („Spółka”) 

Według naszych danych, Spółka ma lub może mieć wobec Pana (Pani) dług pieniężny. Jeżeli to 
prawda, niniejsze pismo zawiera bardzo ważne informacje dotyczące procedury wnoszenia 
roszczeń i otrzymania pieniędzy od Spółki. 

W następstwie ogłoszenia w dniu 13 października 2016 roku, że spór pomiędzy stronami uprawionymi do 
masy majątkowej Nortel został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem określonych procedur formalnych, 
Zarządcy przewidują, że Spółka otrzyma swój udział z tytułu globalnych dochodów ze sprzedaży, w 
wysokości około 6 454 000 USD równowartość około 5 142 000 GBP, przed 31 sierpnia 2017 roku. Jeżeli 
nastąpią zmiany, zamieścimy powiadomienie na stronie internetowej CVA https://cva.emeanortel.com. 

Zarządcy przedstawiają propozycję dołączoną do niniejszego pisma, która, jeżeli zostanie zatwierdzona, 
ułatwi bezzwłoczny podział aktywów Spółki na rzecz wierzycieli po otrzymaniu przez Spółkę udziału z 
tytułu globalnych dochodów ze sprzedaży.  

Propozycja obejmuje procedurę zwaną zgodnie z angielskim prawem upadłością układową (company 
voluntary arrangement, „CVA”). Procedura CVA jest stosowana powszechnie do celów podziału aktywów 
między wierzycieli w złożonym postępowaniu upadłościowym. Propozycja CVA nie stanie się skuteczna 
dopóki nie zostanie zatwierdzona przez wymaganą większość wierzycieli, dlatego Pana (Pani) głos jest 
istotny.  

Spotkania wierzycieli i udziałowców Spółki będą odbywały się w celu przeprowadzenia głosowania nad 
propozycją CVA. Spotkania odbędą się w dniu 16 maja 2017 roku w DAGO – Conference Center, pod 
adresem Budynek Rondo1, Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124, Polska. Spotkanie z wierzycielami odbędzie 
się niezwłocznie o godzinie 11:00 czasu lokalnego. Może Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu lub 
zagłosować wcześniej wypełniając Formularz Głosowania. Kopia Formularza Głosowania jest dołączona 
do propozycji CVA.  

Aby propozycja CVA stała się skuteczna, musi zostać zatwierdzona przez głosujących wierzycieli Spółki 
reprezentujących 75% lub więcej wartości roszczeń.  

Jeżeli propozycja CVA zostanie zatwierdzona, Zarządcy przewidują, że będą w stanie dokonać istotnego 
podziału aktywów na jesieni 2017 r. oraz szacują, że wierzyciele (z wyjątkiem pewnych 
podporządkowanych wierzycieli) mogą oczekiwać zaspokojenia roszczeń w wysokości 100% lub zbliżonej 
plus potencjalna wypłata części odsetek od czasu wniesienia roszczenia. Są to jedynie dane szacunkowe. 
Jeżeli roszczenia wierzycieli przekroczą wartość aktywów Spółki, wtedy możliwe jest, że zwrot należny 
wierzycielom będzie wynosić poniżej 100% (patrz Annex 6 (Estimated Outcome Statement) oraz Part III 
(Summary of the key terms of the CVA) w propozycji CVA).  
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Kolejne kroki 

1. Proszę zapoznać się z propozycją CVA i innymi dokumentami znajdującymi się w kopercie oraz 
zdecydować, czy będzie Pan (Pani) głosować nad propozycją CVA.  

2. Następnie proszę wypełnić Formularz Głosowania. Formularz składa się z dwóch części: 

Część A (Informacje o roszczeniu CVA) — wymaga określenia kwoty, jaką Spółka była Panu 
(Pani) winna na dzień 14 stycznia 2009 r., co pozwoli Zarządcom ustalić, czy wymagana 
większość wierzycieli zatwierdziła propozycję CVA. Wnoszone roszczenia będą podlegać pod 
formalną procedurę orzekania. 

Część B (Wzór pełnomocnictwa) — za pomocą formularza może Pan (Pani) powiedzieć nam, 
w jaki sposób zamierza Pan (Pani) głosować, jeżeli nie planuje Pan (Pani) uczestniczyć w 
spotkaniu, które odbędzie się w celu rozważenia propozycji CVA.  

Jeżeli nie zamierza Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu z wierzycielami, lecz zamierza głosować 
nad propozycją CVA, należy złożyć Formularz Głosowania do południa w dniu 15 maja 2017 r. 

Można także wypełnić elektroniczny Formularz Głosowania na stronie https://cva.emeanortel.com. Może 
Pan (Pani) również wypełnić formularze załączone do tego pisma oraz wysłać je drogą elektroniczną na 
adres cva@emeanortel.com lub pocztą na adres Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 1HN, 
Wieka Brytania.  

Jeżeli zamierza Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu z wierzycielami o godz. 11:00 czasu lokalnego 
w dniu 16 maja 2017 r., należy przynieść ze sobą na to spotkanie wypełnioną Część A (Informacje o 
roszczeniu CVA).  

Dlaczego należy głosować i zatwierdzić propozycję CVA?  

Jeżeli globalne rozstrzygnięcie postępowania stanie się w pełni skuteczne (co nastąpi tylko, jeśli plany 
amerykański i kanadyjski dotyczące porozumienia określone w CVA staną się w pełni skuteczne), a 
propozycja CVA zostanie zatwierdzona, rozwiąże to jedną z głównych kwestii uniemożliwiających 
rozdzielenie aktywów pomiędzy wierzycieli, którą jest niepewne i potencjalnie istotne roszczenie ze strony 
UK Pensions Regulator (Organ Regulacyjny ds. Emerytur, „Organ Regulacyjny”). Jeżeli wierzyciele 
zagłosują za propozycją CVA, niezależnie, czy globalne rozstrzygnięcie stanie się w pełni skuteczne, 
wierzyciele będą mieli prawo domagać się zwrotu jedynie w wysokości stopy komercyjnej odsetek za 
okres po złożeniu wniosku, a nie w wysokości stopy ustawowej, która byłaby należna na mocy prawa 
angielskiego w przypadku, gdy wartość aktywów jest wystarczająca, aby zapłacić takie odsetki. Należy 
przypuszczać, że wartość aktywów będzie wystarczająca do zapłaty pełnej kwoty odsetek za okres po 
złożeniu wniosku w wysokości stopy komercyjnej, a w związku z tym nadwyżka aktywów po spłacie 
odsetek w wysokości stopy komercyjnej zostanie ostatecznie wypłacona podmiotom macierzystym Spółki. 

Ponadto, Zarządcy uważają CVA za najskuteczniejszy oraz najbardziej efektywny czasowo sposób 
przekazania środków wierzycielom. 

Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy globalne rozstrzygnięcie nie stanie się w pełni skuteczne: (i) 
Organ Regulacyjny nadal będzie uprawniony do dochodzenia swojego roszczenia przeciwko Spółce, a w 
przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia obniży to wysokość zwrotu na rzecz wierzycieli oraz (ii) kwota 
odsetek za okres po złożeniu wniosku zostanie obniżona do wysokości stopy komercyjnej, bez względu 
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na fakt, że możliwość dalszego dochodzenia roszczenia przez Organ Regulacyjny może obniżyć 
wysokość zwrotu należnego wierzycielom. 

Bez względu na powyższe Zarządcy są przekonani, że w interesie wierzycieli jako ogółu leży 
zatwierdzenie propozycji CVA oraz zdecydowanie zachęcają do głosowania za propozycją CVA. 

Co się wydarzy, jeżeli propozycja CVA nie zostanie zatwierdzona?  

Jeżeli propozycja CVA nie zostanie zatwierdzona przez wierzycieli, Organ Regulacyjny będzie mieć 
możliwość kontynuowania postępowania roszczeniowego przeciwko Spółce. Zarządcy będą stanowczo 
bronić Spółkę przed takim roszczeniem, lecz może ono spowodować dalsze opóźnienie w rozdzieleniu 
majątku pomiędzy wierzycielami, a także, w sytuacji gdy Organ Regulacyjny wygra postępowanie, majątek 
do podziału ulegnie znacznemu zmniejszeniu.  

Poza kwestią związaną z roszczeniem Organu Regulacyjnego, podział majątku będzie opóźniony także o 
czas, w którym Zarządcy będą przygotowywać alternatywne rozwiązanie, które pozwoli uzgodnić 
roszczenia i podzielić majątek.  

W takich okolicznościach przewiduje się, że opóźnienie może być długotrwałe, w wyniku czego w roku 
2017 wierzyciele nie otrzymają żadnych płatności.  

W celu ułatwienia rozważań dotyczących procesu, który może być dla Pana (Pani) nieznany, pismo 
zawiera również często zadawane pytania, gdzie opisano krótko CVA, procedurę głosowania oraz 
najważniejsze warunki komercyjne propozycji CVA.  

Informacje dotyczące CVA będą dostępne na stronie internetowej https://cva.emeanortel.com. W 
przypadku pytań dotyczących CVA lub sposobu składania Formularzy Głosowania, prosimy dzwonić pod 
numer infolinii CVA +44 (0) 20 7951 6160 lub kontaktować się z nami przez e-mail na adres 
cva@emeanortel.com. 

Pana (Pani) głos na propozycję CVA jest bardzo ważny. Prosimy poświęcić czas na zapoznanie się 
z dokumentami, które do Pana (Pani) przesłaliśmy oraz wypełnić i dostarczyć Formularz 
Głosowania, aby oddać swój głos. 

Z poważaniem, 
 

 

 

Stephen Harris 

Joint Administrator 

W imieniu Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (in administration) 

 
W odniesieniu do Spółki, Institute of Chartered Accountants (Instytut Księgowych Dyplomowanych) w Anglii i Walii w Wielkiej 
Brytania upoważnia A R Bloom, S J 
Harris i C J W Hill do występowania w roli syndyka masy upadłościowej na mocy art. 390(2)(a) Ustawy o upadłości z 1986 r. 
oraz Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie Biegłych Księgowych Dyplomowanych) w Wielkiej Brytanii 
upoważnia A M Hudson do występowania w roli syndyka masy upadłościowej na mocy art. 390(2)(a) Ustawy o upadłości z 1986 
r. 
Kwestiami prawnymi, biznesowymi i majątkiem Spółki zarządzają Współzarządcy A R Bloom, S J Harris, A M Hudson i C J W Hill, 
którzy działają wyłącznie jako przedstawiciele spółki i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. 
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Współzarządcy mogą gromadzić, wykorzystywać, przenosić, przechowywać lub przetwarzać w inny sposób (łącznie 
„przetwarzać”) informacje, które mogą być łączone z konkretnymi osobami („Dane Osobowe”). Mogą przetwarzać Dane 
Osobowe w różnych jurysdykcjach zgodnie z obowiązującym prawem i branżowymi regulacjami, włączając (bez ograniczeń) 
Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1998 r. Dalsze informacje dostępne są w polityce dotyczącej prywatności danych 
znajdującej się pod adresem https://cva.emeanortel.com.  

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

 

Dlaczego piszemy do Pana (Pani)? 

Według naszych danych, Spółka ma lub może mieć wobec Pana (Pani) dług pieniężny.  

Jeżeli jest Pan (Pani) wierzycielem Spółki, niniejsze pismo zawiera bardzo ważne informacje dotyczące procedury 
uzgodnienia roszczenia i otrzymania pieniędzy od Spółki. 

Jeżeli uważa Pan (Pani), że nie jest wierzycielem Spółki, prosimy zignorować niniejszą korespondencję oraz 
powiadomić nas w celu aktualizacji naszych danych.  

Jakie dokumenty wysłaliśmy do Pana (Pani)? 

W kopercie z tym pismem znajdują się następujące dokumenty: 
(a) Angielskie tłumaczenie tego listu; 
(b) propozycja CVA; 
(c) zawiadomienie o spotkaniu wierzycieli dotyczącym głosowania nad propozycją CVA oraz 
(d) Formularz Głosowania, który zawiera Wzór Pełnomocnictwa na potrzeby głosowania, jeżeli nie 

zamierza Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu. 

Jeżeli uważa Pan (Pani), że nie otrzymał(a) jednego lub więcej z tych dokumentów lub potrzebne są dodatkowe 
egzemplarze, prosimy o kontakt pod adresem cva@emeanortel.com.  

Co to jest propozycja dotycząca CVA? 

CVA jest procedurą zgodną z Częścią I Angielskiej Ustawy o Upadłości z 1986 r. Jest to formalna procedura 
stosowana w celu uzgodnienia roszczeń wierzycieli spółki oraz ustalenia sposobu podziału aktywów podmiotu 
(takiego jak Spółka) pomiędzy wierzycieli.  

Jeżeli propozycja CVA zostanie prawomocnie zatwierdzona, wtedy CVA będzie wiążąca dla wszystkich wierzycieli 
Spółki, którzy byli uprawnieni do głosowania na spotkaniu (niezależnie od tego, czy głosowali za takim 
rozwiązaniem, czy nie) lub byliby uprawnieni do głosowania, jeżeli otrzymaliby zawiadomienie o spotkaniu. 
Odbędzie się także spotkanie udziałowców lub wspólników, na którym będą oni głosować nad propozycją. Jeżeli 
wynik spotkania wspólników będzie odmienny od wyniku spotkania wierzycieli, wtedy moc nadrzędną będzie mieć 
decyzja podjęta na spotkaniu wierzycieli, z zastrzeżeniem prawa wspólników do odwołania się od decyzji do 
angielskiego sądu. 

Wierzyciele powinni zwrócić uwagę, że na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie 
Postępowania Upadłościowego, sądy krajów członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek uznać propozycję 
CVA, jeżeli stanie się prawomocna. 

Jakie działania będą podjęte w ramach CVA, jeśli zostanie ona zatwierdzona? 

Jeżeli CVA zostanie zatwierdzona przez wierzycieli: 

https://cva.emeanortel.com/
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 roszczenie Organu Regulacyjnego ds. Emerytur w Wielkiej Brytanii przeciwko Spółce zostanie wstrzymane 
na stałe (pod warunkiem, że globalne rozstrzygnięcie stanie się w pełni skuteczne); 

 wierzyciele będą zobowiązani złożyć roszczenia przed upływem terminu wyznaczonego na składanie 
roszczeń; 

 zostanie uruchomiony podział określonych aktywów Spółki zgodnie z priorytetami prawnymi Polski; 

 tam gdzie aktywa spółki są wystarczające, aby zapłacić odsetki wierzycielom z tytułu ich roszczeń, płatność 
będzie dokonana w oparciu o stopę komercyjną odsetek (wynoszącą 5,46% rocznie), zamiast w oparciu o 
odsetki ustawowe na mocy prawa angielskiego, które byłyby należne (w wysokości minimum 8% rocznie) 
zgodnie z ugodą wynegocjowaną z Organem Regulacyjnym ds. Emerytur w Wielkiej Brytanii;  

 Zarządcy oraz inne określone strony zostaną zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z niektórych 
działań podjętych przez Zarządców po dacie ustanowienia zarządu przymusowego. 

 
Zarządcy są przekonani, że w interesie wierzycieli jako ogółu leży zatwierdzenie propozycji CVA oraz zachęcają 
do głosowania za propozycją CVA.  
 

Co się wydarzy, jeżeli propozycja CVA nie zostanie zatwierdzona? 

Jeżeli propozycja CVA nie zostanie zatwierdzona:  

 UK Pensions Regulator (Organ Regulacyjny ds. Emerytur) będzie mógł kontynuować sprawę sądową 
przeciwko Spółce. Jeżeli Organ Regulacyjny wygra postępowanie, majątek do podziału pomiędzy 
wierzycielami ulegnie znacznemu zmniejszeniu; 

 podział majątku na wierzycieli będzie prawdopodobnie istotnie opóźniony, potencjalnie nawet o kilka lat, 
podczas gdy Zarządcy będą opracowywać alternatywną procedurę wyceny roszczeń i podziału aktywów 
Spółki pomiędzy wierzycieli oraz 

 ponoszone będą dodatkowe koszty z tytułu zarządu przymusowego. 
 

Co się wydarzy, jeśli propozycja CVA zostanie zatwierdzona, ale globalne rozstrzygnięcie nie stanie się w pełni 
skuteczne? 

Jeżeli propozycja CVA zostanie zatwierdzona, ale globalne rozstrzygnięcie nie stanie się w pełni skuteczne, CVA 
pozostanie wiążąca dla wierzycieli (włączając prawo wierzycieli do otrzymania odsetek za okres po złożeniu 
wniosku w wysokości stopy komercyjnej wyłącznie w przypadku, gdy aktywa będą wystarczające). W takich 
okolicznościach przewidujemy, że Organ Regulacyjny będzie nadal dochodził swojego roszczenia, a wysokość 
zwrotu należnego wierzycielom zostanie obniżona. 

Dalsze kroki 

Proszę przeczytać pismo oraz załączone dokumenty i zdecydować, czy zamierza Pan (Pani) głosować nad propozycją 
CVA.  
Aby uzyskać prawomocność, propozycja CVA wymaga spełnienia obu poniższych warunków: 

 wierzyciele reprezentujący przynajmniej 75% wartości roszczeń muszą uczestniczyć oraz głosować 
osobiście lub przez pełnomocnictwo za propozycją oraz 

 w przypadku wierzycieli niezwiązanych ze Spółką, przeciwko propozycji głosowała grupa reprezentująca 
nie więcej niż 50% wartości roszczeń. 

 

W jaki sposób głosować nad propozycją CVA? 

Jeżeli nie zamierza Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu, swój głos odnośnie propozycji CVA można wnieść 
wcześniej, wypełniając Formularz Głosowania (który zawiera Wzór Pełnomocnictwa).  
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Aby wypełnić i przesłać formularz drogą elektroniczną, proszę wejść na stronę https://cva.emeanortel.com. 
Formularz Głosowania (wraz z Wzorem Pełnomocnictwa) można także wypełnić i wysłać do Zarządców w 
następujący sposób: 

 wysłać pdf lub elektroniczny skan na adres cva@emeanortel.com; lub 

 dokumenty z dopiskiem „Do wiadomości Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (in administration)” można 
wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 1HN, Wielka 
Brytania, tak, by zostały odebrane do południa w dniu 15 maja 2017 r. 

W przypadku każdej metody ważne jest, aby wypełnione formularze były dostarczone do południa (czasu 
londyńskiego)1 w dniu 15 maja 2017 r.  

Jeżeli zamierza Pan (Pani) uczestniczyć w spotkaniu wierzycieli, należy także wypełnić i przynieść na spotkanie Część 
A (Informacje o roszczeniu CVA) Formularza Głosowania. 

Formularz Głosowania składa się z dwóch części. Jaka jest różnica pomiędzy Częścią A (Informacje o roszczeniu 
CVA) i Częścią B (Wzór Pełnomocnictwa)?  

Formularz Głosowania składa się z Części A (Informacje o roszczeniu CVA) i Części B (Wzór Pełnomocnictwa).  

Aby móc głosować nad propozycją CVA, należy wypełnić i dostarczyć Część A (Informacje o roszczeniu CVA) przed 
spotkaniem (w terminie do południa w dniu 15 maja 2017 r.) lub osobiście na spotkaniu. Jeżeli CVA zostanie 
zatwierdzona, dostarczony Formularz Głosowania będzie traktowany także jako Formularz Roszczenia oraz będzie 
służył za podstawę do podziału funduszy między wierzycieli, chyba że zaznaczy Pan (Pani) (w pytaniu 19 w 
formularzu), że zamierza złożyć inny Formularz Roszczenia w zakresie tego postępowania. 

Część B (Wzór Pełnomocnictwa) należy wypełnić w sytuacji, gdy nie może Pan (Pani) uczestniczyć lub nie zamierza 
uczestniczyć w spotkaniu wierzycieli. Wzór Pełnomocnictwa pozwala wyznaczyć inną osobę do głosowania w Pana 
(Pani) imieniu, np. Przewodniczącego spotkania lub przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu w Pana 
(Pani) imieniu. Wzór Pełnomocnictwa musi być podpisany przez wierzyciela lub osobę umocowaną do 
podejmowania czynności w jego imieniu. Musi także określać, kto będzie głosować w jego imieniu oraz czy zamierza 
głosować za lub przeciw CVA. Ten formularz musi być dostarczony również w terminie do południa w dniu 15 maja 
2017 r.  

Czy można osobiście uczestniczyć w spotkaniu wierzycieli dotyczącym głosowania nad CVA?  

Tak, można osobiście uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym głosowania. Proszę pamiętać, że na spotkanie należy 
przynieść ze sobą wypełnioną Część A (Informacje o roszczeniu CVA), aby móc głosować. Nie trzeba wtedy składać 
Części B (Wzór Pełnomocnictwa). 

Kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie wierzycieli?  

Powiadomienie o spotkaniu wierzycieli jest dołączone do pakietu. Spotkania wierzycieli odbędą się DAGO – 
Conference Center, pod adresem Budynek Rondo1, Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124, Polska. Spotkanie z 
wierzycielami odbędzie się niezwłocznie o godzinie 11:00 czasu lokalnego. 
.  

Kim są Nadzorcy? 

 
1  Wszystkie odniesienia do czasu w niniejszym dokumencie dotyczącą czasu londyńskiego, chyba, że określono inaczej. 

https://cva.emeanortel.com/
mailto:cva@emeanortel.com
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Jeżeli propozycja CVA zostanie zaakceptowana, Zarządcy będą Nadzorcami procesu CVA oraz będą odpowiedzialni 
za orzekanie roszczeń i podział majątku. Dodatkowo, członek zespołu Zarządców, Joanne Hewitt-Schembri będzie 
jednym z Nadzorców. 

Kiedy mija termin zwrócenia Formularza Roszczenia? 

Jeżeli Formularz Głosowania nie został jeszcze wypełniony (lub jeżeli został wypełniony, lecz zaznaczono w nim, że 
nie zgadza się Pan (Pani), aby pełnił rolę Formularza Roszczenia), należy wypełnić i dostarczyć Formularz 
Roszczenia. Wszystkie Formularze muszą być dostarczone przed upływem terminu wyznaczonego na składanie 
roszczeń. Aktualnie przewiduje się, że najwcześniejszy termin wyznaczony na składanie roszczeń może upłynąć w 
dniu 18 września 2017 r. Roszczenie złożone po upływie tego terminu prawdopodobnie nie otrzyma udziału w 
majątku lub płatności. Jeżeli CVA zostanie zatwierdzona, Nadzorcy zawiadomią wierzycieli odnośnie daty, kiedy 
stanie się skuteczna oraz o terminie wyznaczonym na składanie roszczeń. 

Kiedy przewidują Państwo najwcześniejszy termin pierwszego podziału majątku pomiędzy wierzycieli?  

Jeżeli CVA zostanie zatwierdzona, globalne rozstrzygnięcie postępowania stanie się skuteczne i Spółka otrzyma swój 
udział z tytułu globalnych dochodów ze sprzedaży. Przewidujemy, że najwcześniejszym terminem, kiedy odbędzie 
się pierwszy podział majątku pomiędzy wierzycieli, będzie jesień 2017 r. Będziemy informować wierzycieli na 
bieżąco odnośnie ram czasowych i proponowanych podziałów majątku.  

W jaki sposób otrzymam płatność? 

Wszystkie płatności na rzecz wierzycieli będą realizowane w funtach brytyjskich. Proszę podać numer konta 
bankowego na Formularzu Głosowania. 

Jakie są przewidywane ramy czasowe dla propozycji CVA? 

Przewidywane ramy czasowe dla propozycji CVA wynoszą: 
 

Ogłoszenie propozycji CVA 5 kwietnia 2017 r. 
 

Najpóźniejszy termin i godzina oddania Formularzy Głosowania do 
celów głosowania nad propozycją 

Południe w dniu 
15 maja 2017 r. 
 

Spotkanie wierzycieli  11:00 czasu 
lokalnego 

 16 maja 2017 r. 
 
 

Najwcześniejszy termin, kiedy pozostałe postanowienia CVA staną 
się skuteczne (Data Wdrożenia) 

14 czerwca 2017 
 

Termin wyznaczony na składanie roszczeń 18 września 2017 
 

Najwcześniejszy przewidywany termin pierwszego podziału majątku 
pomiędzy wierzycieli 

Jesień 2017 r. 
 

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy posiadam roszczenie w zakresie wydatków związanych z zarządem przymusowym? 

Zarządcy złożyli wniosek do angielskiego sądu na poparcie wymogu dotyczącego osób, które mają roszczenia 
określane przez nich jako wydatki związane z zarządem przymusowym, odnośnie składania tych roszczeń w 
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wyznaczonym terminie. Wydatki związane z zarządem przymusowym mogą obejmować wszelkie opłaty, koszty, 
obciążenia i inne wydatki poniesione po 14 stycznia 2009 r. w trybie postępowania zarządu przymusowego. 
Szczegółowe informacje o tym wniosku znajdują się w propozycji CVA oraz będą dostępne także na stronie 
https://cva.emeanortel.com. Jeżeli interesują Pana (Panią) dodatkowe informacje na temat wydatków związanych 
z zarządem przymusowym lub wniosku złożonego w sądzie angielskim, prosimy o kontakt. 

Jak kontaktować się z Państwem w przypadku pytań?  

Jeżeli ma Pan (Pani) dodatkowe pytania, prosimy o kontakt, używając jednej z następujących opcji: 

 wiadomość e-mail na adres cva@emeanortel.com; 

 pismo wysłane na adres Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 1HN, United Kingdom; lub 

 Infolinia CVA +44 (0) 20 7951 6160. 
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