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KOMUNIKAT NR 7/08/2018 PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI 
USTANOWIONEJ W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 

SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 R. 

 

Przewodniczący Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki 
GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że w dniach 16 i 22 sierpnia 2018 r. 
odbyły się kolejne posiedzenia Rady Wierzycieli. 

1. Rada Wierzycieli zmodyfikowała własne propozycje układowe w sposób, który nie zmienia 
najważniejszych założeń i przewidzianych warunków spłaty zobowiązań przez Dłużnika. 
Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu Grupy 2a – 
alternatywnej wobec Grupy 2 – do której wierzyciele zaliczeni do dotychczasowej Grupy 2 
mogą dobrowolnie przystąpić. Grupa 2a zakłada spłatę wierzytelności głównej w 50,5 % 
oraz umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie.  

2. Rada Wierzycieli działa cały czas w ogromnym dyskomforcie wynikającym z ograniczonego 
dostępu do informacji otrzymywanych od Dłużnika. Z tego powodu, na chwilę obecną, 
dane dotyczące sytuacji finansowej Dłużnika nie pozwalają na poprawienie propozycji 
układowych zgłaszanych przez Radę Wierzycieli, gdyż przy obecnym stanie wiedzy realne 
szanse na ich wykonanie byłyby wątpliwe, co w rezultacie zwiększyłoby ryzyko odmowy 
zatwierdzenia układu przez Sąd. 

3. Zarząd Dłużnika przedstawił Radzie Wierzycieli zestawienie prezentujące wstępne szacunki 
rozchodowania środków pozyskanych przez Dłużnika z wyemitowanych obligacji oraz 
sprzedaży akcji w ofercie pierwotnej. Z udostępnionych wyliczeń wynika, że znaczna część 
pozyskanych środków została przeznaczona na zawarcie nierynkowych transakcji, w tym 
w szczególności na zakup portfeli wierzytelności po zawyżonych cenach. Rada Wierzycieli 
stoi na stanowisku, że informacje w tym przedmiocie powinny zostać upublicznione przez 
Zarząd Dłużnika. Jednocześnie Rada Wierzycieli planuje przeprowadzić spotkania 
z bankami oraz innymi podmiotami z branży finansowej, które wydają się być istotnymi 
beneficjentami współpracy z Dłużnikiem, w celu ich nakłonienia do udziału w jego 
restrukturyzacji. 

4. Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie przedstawicieli wierzycieli zabezpieczonych 
rzeczowo w celu umożliwienia wypracowania rozwiązania nakierowanego na wyrażenie 
zgody przez te podmioty na co najmniej częściowe umorzenie ich wierzytelności oraz 
zwolnienie przedmiotów spod zabezpieczeń. Większość z zaproszonych podmiotów 
(banków) odmówiła udziału w spotkaniu. Przedstawiciele instytucji obecnych na spotkaniu 
w sposób wyraźny odmówili wsparcia procesu restrukturyzacji. Część instytucji 
finansowych, będących wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, rozważa negocjacje 
w sprawie wydłużenia terminów i ustalenia warunków spłaty zadłużenia. 

5. Wobec wysuwanych przez Zarząd jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”) 
dodatkowych, a w opinii Dłużnika oraz Rady Wierzycieli nieuzasadnionych, warunków od 
spełnienia których Zarząd TFI uzależnił zawarcie porozumienia z Dłużnikiem w przedmiocie 
udostępnienia mu środków pieniężnych, Rada Wierzycieli skierowała do Zarządu TFI 
żądanie zawarcia porozumienia oraz zaprzestania działań mogących doprowadzić do 
wyrządzenia Dłużnikowi niepowetowanej szkody. W wyniku działań podjętych przez Radę 
Wierzycieli oraz Zarząd Dłużnika, Zarząd TFI wyraził zgodę na zawarcie porozumienia, które 
pozwoli na przekazanie Dłużnikowi kwoty zgromadzonej na rachunkach funduszu 
prowadzonego przez TFI. 

6. Rada Wierzycieli odbyła również spotkania – w tym przy udziale Komisji Nadzoru 
Finansowego – z przedstawicielami Altus TFI S.A. („Altus”) w sprawie negocjowanych 



2 

 

warunków porozumienia co do rozliczenia transakcji dokonanych pomiędzy Dłużnikiem 
a funduszami zarządzanymi przez Altus w sierpniu 2017 r. Rada Wierzycieli wyraziła swoją 
opinię co do akceptowalnego kształtu i warunków porozumienia z Altus w uchwale nr 
16/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (treść uchwały została opublikowana na stronie 
https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/rada-wierzycieli). W ocenie Rady 
Wierzycieli proponowana przez Altus formuła rozliczenia, polegająca na oddaniu sporu 
pod rozstrzygnięcie Sądu arbitrażowego oraz umożliwienia Altus objęcia akcji 
w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, nie są adekwatnym i najkorzystniejszym 
dla wierzycieli Dłużnika sposobem rozliczenia transakcji wątpliwych z punktu widzenia ich 
rynkowości. Negocjacje w przedmiocie zawarcia porozumienia są w dalszym ciągu 
prowadzone. 

7. Rada Wierzycieli przeprowadziła spotkanie ze specjalistą w obszarze windykacji w sprawie 
wykonania przeglądu działalności operacyjnej Dłużnika. Celem takiego przeglądu byłoby 
sporządzenie niezależnej oceny procesów oraz narzędzi wykorzystywanych w działalności 
operacyjnej Dłużnika. Rada Wierzycieli podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania 
Dłużnikowi niezwłoczne zlecenie wykonania powyższego przeglądu. Wnioski z ustaleń 
dokonanych przez specjalistę wskazanego przez Radę Wierzycieli powinny być znane 
w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy z Dłużnikiem. 

8. Rada Wierzycieli, z uwagi na wycofanie się większościowego akcjonariusza Dłużnika 
z uzgodnionych z Radą Wierzycieli zmian w Radzie Nadzorczej Dłużnika, polegających na 
redukcji liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 osób oraz powołania trzech Członków 
Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z osób wskazanych przez 
Radę Wierzycieli, postanowiła odstąpić od wskazywania swoich kandydatów na Członków 
Rady Nadzorczej Dłużnika. Rada Wierzycieli stanęła na stanowisku, że wobec braku 
możliwości wpływania na kierunek działalności Rady Nadzorczej (wobec odmowy 
zapewnienia kandydatom Rady Wierzycieli większości osobowej w składzie Rady 
Nadzorczej), w tym delegowania Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Dłużnika oraz 
odwoływania i powoływania Członków Zarządu Dłużnika, na chwilę obecną wskazywanie 
kandydatów do Rady Nadzorczej Dłużnika jest bezcelowe i mogłoby zostać potraktowane 
jako legitymizacja aktualnych działań organów korporacyjnych Dłużnika. W przypadku 
przyjęcia i zatwierdzenia układu przewidującego konwersję części wierzytelności na akcje, 
obecni wierzyciele uzyskają pełną kontrolę nad Dłużnikiem i będą mogli powołać do 
organów korporacyjnych wybrane przez siebie osoby. 

9. Załącznik do niniejszego Komunikatu stanowią wszystkie uchwały podjęte dotychczas 
przez Radę Wierzycieli. 

https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/rada-wierzycieli







































































































