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Sąd wyznaczył termin głosowania nad układem PBG 

 

 
Po ponad 2,5 roku od momentu ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu 

PBG, Sąd Rejonowy w Poznaniu wyznaczył termin głosowania nad układem. Nastąpi 

to pod koniec kwietnia tego roku. Głosowanie nad układem jest kolejnym i 

jednocześnie najważniejszym w procesie restrukturyzacji krokiem, którego wynik 

zależy wyłącznie od decyzji Wierzycieli i przesądzi o dalszym losie Spółki. 

  

 
W związku z zarządzeniem głosowania w Grupach Sąd wyznaczył trzy terminy 

Zgromadzenia Wierzycieli w celu zatwierdzenia propozycji układowych złożonych 

przez Spółkę w Sądzie w listopadzie ubiegłego roku. Odbędą się one w dniach 27, 28 

oraz 29 kwietnia.  

 

 

Przedstawione do zatwierdzenia propozycje układowe zakładają, że Wierzyciele Spółki 

będą zaspokajani w 7 Grupach reprezentujących różne kategorie interesów. 

Wierzyciele drobni, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500 tys. złotych 

zostaną zaspokojeni w całości. Pozostali Wierzyciele zostaną spłaceni w ratach 

układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności.  

 

 

Ponadto Spółka zaproponowała konwersję części wierzytelności na akcje Spółki nowej 

emisji grupie Wierzycieli reprezentującej instytucje finansowe. Akcje nowej emisji w 

ramach układu obejmą również znaczący akcjonariusze, których wierzytelności nie 

będą podlegać spłacie w gotówce.  

 

 

Wszystkim Wierzycielom (z wyłączeniem Wierzycieli drobnych spłacanych w całości 

oraz Wierzycieli będących akcjonariuszami wyłączonymi ze spłat w gotówce) zostanie 

zapewniona, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, 

możliwość otrzymania spłaty wierzytelności układowych poprzez objęcie obligacji 

Spółki. Obligacje Spółki będą zabezpieczone w zakresie i na warunkach opisanych w 

propozycjach układowych. 

 

 

W ocenie Spółki zaproponowane warunki restrukturyzacji zobowiązań w przypadku 

zawarcia układu są zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem dla Wierzycieli niż 

alternatywny scenariusz spłaty ich zobowiązań, który polegałby na likwidacji PBG.  
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PBG w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu znajduje się od 

czerwca 2012 roku. Praktycznie od tego czasu Spółka negocjuje kompleksowe warunki 

restrukturyzacji jej zobowiązań z grupą największych Wierzycieli jakimi są instytucje 

finansowe zaangażowane w przeszłości w finansowanie PBG oraz jej spółek zależnych. 

Spółka pozostaje także w kontakcie z pozostałymi Wierzycielami. 

 

 

- Biorąc pod uwagę niezwykle skompilowany proces restrukturyzacji, jak również 

ogromny wysiłek i zaangażowanie wszystkich stron uczestniczących w pracach nad 

przygotowaniem warunków restrukturyzacji mamy nadzieję, że proces zakończy się 

sukcesem i zatwierdzeniem układu – mówi Kinga Banaszak – Filipiak, wiceprezes 

Zarządu PBG.  Za nami kilkanaście miesięcy trudnych rozmów, udało się osiągnąć 

porozumienia w wielu kwestiach. Przed nami dokończenie prac nad dokumentacją 

restrukturyzacyjną. Ze swojej strony jesteśmy gotowi na kompromisy, o ile oczekiwania 

będą możliwe do zrealizowania przez Spółkę. Chcielibyśmy zamknąć prace nad 

restrukturyzacją do czasu głosowania i być pewni wyniku. O postępie prac nad 

układem i propozycjach układowych informujemy również pozostałych Wierzycieli 

Spółki. Każdy Wierzyciel i Jego głos jest dla nas ważny.    

  

 

W czasie trwania postępowania układowego Spółka nieprzerwanie kontynuowała 

realizację najważniejszych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce, np. budowę 

Kopalni Ropy i Gazu LMG (zakończona przed terminem w 2014 roku), budowę 

Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice czy Terminala LNG w Świnoujściu.  

Poprzez spółkę PBG oil and gas pozyskano w tym czasie nowe kontrakty – w tym 

największy, we współpracy z firmą Siemens – na rozbudowę tłoczni gazu 

Rembelszczyzna. Zatwierdzenie układu pozwoli PBG na odbudowę portfela zamówień, 

Spółka zamierza działać wyłącznie na przyszłościowym rynku budownictwa 

energetycznego oraz w swoim core biznesie – instalacji dla ropy naftowej i gazu 

ziemnego.  

 

 
Więcej informacji udziela: 

Jacek Balcer 

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 

Tel. kom. 605 470 718 

 
 
* Proces postępowania upadłości z możliwością zawarcia układu PBG – najważniejsze 

wydarzenia 

 

 W dniu 4 czerwca 2012 roku PBG podjęło decyzję o złożeniu do Sądu Rejonowego 

Poznań - Stare Miasto wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia 
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układu.  Powodem złożenia wniosku była trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z 

realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenia 

robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego oraz przeciągające 

się rozmowy z bankami na temat pozyskania finansowania.  

 W dniu 13 czerwca 2012 roku, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI 

Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał Postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z Wierzycielami, które 

uprawomocniło się w dniu 22 czerwca 2012 roku.   

 W dniu 31 października 2014 roku, w związku z obniżeniem kwoty wierzytelności spornych 

do poziomu nieprzekraczającego  15% ogólnej sumy wierzytelności, spółka PBG złożyła 

wniosek do Sędziego – Komisarza o wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli w 

celu głosowania nad układem. 

 W dniu 3 listopada 2014 roku, uchwałą Zarządu przyjęte zostały Ostateczne Propozycje 

Układowe, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Spółka 

poinformowała w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku. 

Ostateczne Propozycje Układowe prezentujące warunki zaspokajania poszczególnych 

Grup Wierzycieli, są zamieszczone na stronie www.pbg-sa.pl w zakładce 

Restrukturyzacja.  

 W dniu 9 grudnia 2014 roku, Sędzia Komisarz wydał Postanowienia o zatwierdzeniu Listy 

wierzytelności z dnia 31 maja 2014 roku oraz listy uzupełniającej  z dnia 29 listopada 

2013 roku, listy uzupełniającej z dnia 22 kwietnia 2014 roku oraz z dnia 29 lipca 2014 roku, 

o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 28/2014 z dnia 11 grudnia 2014 

roku.  

 W dniu 23 lutego 2015 roku Spółka otrzymała od Pełnomocnika informację o wydaniu 

przez Sędziego Komisarza Postanowienia w przedmiocie zwołania Zgromadzenia 

Wierzycieli. 

 

 

http://www.pbg-sa.pl/

