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Nie każda firma, która ogłosiła upadłość, musi zniknąć z rynku. Doskonałym tego przykładem jest
spółka budowlana PBG SA.
 
Mimo ogłoszenia upadłości, nadal funkcjonuje i ma się dobrze. Ponad trzy lata trwały negocjacje
warunków porozumienia z wierzycielami. Pod koniec sierpnia sędzia komisarz ogłosił oficjalnie wynik
głosowania nad układem. Dzięki zawartemu z wierzycielami porozumieniu oraz realizacji największych w
Polsce kontraktów na rynku gazu i ropy, PBG planuje odzyskać pozycję lidera. Przypomnijmy, że spółka,
która od końca lat 90. rosła na kontraktach gazowych upadła pod ciężarem inwestycji
infrastrukturalnych. Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, a także autostrad na Euro 2012
doprowadziły firmę na skraj bankructwa. O sytuacji w firmie i planach na przyszłość rozmawiamy ze
związana od ponad 10 lat ze spółką, Kingą Banaszak-Filipiak, wiceprezes PBG.
 
 
Od czerwca 2012 roku PBG SA znajduje się w upadłości układowej. Jakim sposobem przez cały ten okres
spółce udaje się normalnie funkcjonować?
 
Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes PBG: Mówiąc szczerze, funkcjonowanie podmiotu gospodarczego z
dopiskiem „w upadłości układowej” rodzi za sobą wiele problemów i niepozytywnych skojarzeń. Firmę w
upadłości kojarzy się zazwyczaj z jej likwidacją. Każdemu od razu przychodzi na myśl, że tego podmiotu
za chwilę na rynku nie będzie, że firma lada dzień przestanie istnieć. Dlatego rozmowy z kontrahentami
są bardzo trudne, a zaufanie do spółki jest mocno ograniczone. Najpierw trzeba wszystkie strony
przekonać do tego, że faktycznie spółka może dalej normalnie funkcjonować i prowadzić działalność, w
przypadku PBG, że jest w stanie realizować kontrakty, i to na najwyższym poziomie. Warto tu podkreślić,
że w czasie kiedy toczy się wobec Spółki postępowanie upadłości układowej (od czerwca 2012 roku i
nadal), PBG realizowało największe inwestycje w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. W
tym czasie budowaliśmy podziemny magazyn gazu Wierzchowice oraz kopalnie ropy naftowej i gazu
ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. To były dwie z trzech największych inwestycji na rynku
gazowym w Polsce. Dodatkowo, do dzisiaj PBG jest uczestnikiem konsorcjum realizującego terminal LNG
w Świnoujściu.
 
Zgodnie z ostatnimi deklaracjami ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego, budowa Gazoportu w
Świnoujściu powinna zakończyć się jeszcze we wrześniu. Mamy wrzesień. Na jakim etapie są prace?
 
PBG jest jednym z partnerów konsorcjum, w którego skład wchodzą Saipem – włoska firma będąca
jednocześnie liderem konsorcjum, Techint oraz dwa mniejsze podmioty. Blisko 98 proc. kontraktu
zostało już zrealizowane. W tej chwili trwają prace odbiorowe i montażowe oraz rozruch gotowych
instalacji. Jednak należy mieć na uwadze, że przez okres realizacji miały miejsce częste zmiany projektu
oraz zmiany przepisów prawnych, co przełożyło się na termin zakończenia budowy, a także na to, w
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jakich kosztach ta budowa została zrealizowana.
 
Jak spółce udaje się pozyskiwać nowe zlecenia mając łatkę „w upadłości”?
 
Ponieważ PBG nie może ubiegać się o zamówienia publiczne w sytuacji formalno-prawnej w jakiej się
znajduje, a musieliśmy znaleźć sposób na odbudowanie naszego portfela kontraktów, w tym celu
wykorzystana została spółka PBG oil and gas. Jej aktualna struktura udziałowa wygląda tak, że 25 proc.
należy do PBG, a 75 proc. do głównego akcjonariusza PBG i jednocześnie prezesa Spółki - Jerzego
Wiśniewskiego. Docelowo 100% PBG oil and gas znajdzie się „w rękach” PBG. Pan Jerzy Wiśniewski
dokapitalizował PBG oil and gas właśnie po to, by miała środki na pozyskiwanie nowych zleceń i
finansowanie działalności operacyjnej. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe było aktywne uczestniczenie w
rynku i pozyskiwanie kolejnych kontraktów. Największe sukcesy PBG oil and gas w zakresie pozyskiwania
nowych zleceń to m.in. kontrakt na budowę tłoczni Rembelszczyzna. Wartość umowy to blisko 140 mln
złotych netto. A drugi duży kontrakt, to umowa na zagospodarowanie złoża Radoszyn. Wartość
zawartego na 30 miesięcy kontraktu wynosi blisko 70 mln zł. To między innymi te projekty
spowodowały, ze portfel zamówień PBG oil and gas wynosi dzisiaj blisko 300 mln złotych.
 
Jakie są główne założenia restrukturyzacji?
 
Spółka negocjowała warunki restrukturyzacji bardzo długo a te z kolei zmieniały się w czasie chociażby z
uwagi na zmieniające się otoczenie rynkowe. Propozycje układowe PBG przewidują spłatę wierzytelności
w ratach w wysokości od 8 proc. do 21 proc. oraz zamianę części wierzytelności na nowe akcje spółki. W
efekcie wierzyciele finansowi - instytucje finansowe będą mieć około 75 proc. udział w akcjonariacie,
główny akcjonariusz i założyciel PBG Jerzy Wiśniewski 23,6 proc., a pozostali dotychczasowi
akcjonariusze 1,4 proc.
 
Jakiego rzędu są to zobowiązania?
 
Około 3,2 mld złotych. Taka jest suma kwot wynikająca z pierwotnej listy wierzytelności i wszystkich list
uzupełniających. Po redukcji tego długu, do spłaty PBG będzie miało blisko 675 mln złotych. To wszystko
do czerwca 2020 roku.
 
Czy przewidujecie dalsze zwolnienia? A może wręcz odwrotnie - planujecie zwiększyć liczbę
pracowników?
 
Jeżeli spółka będzie realizowała swoje plany, które są związane z pozyskiwaniem nowych zleceń, to
oczywiście będziemy potrzebować nowych ludzi. Nie wykluczamy więc możliwości zwiększania
zatrudnienia. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy spółka zrestrukturyzowała się również jeśli chodzi
o zatrudnienie, to mogę powiedzieć, że tak. Restrukturyzacja organizacyjna trwa tak długo, jak długo
trwa postępowanie upadłościowe. A część inicjatyw restrukturyzacyjnych miała miejsce jeszcze przed
złożeniem wniosku o upadłość układową czyli przed czerwcem 2012. W chwili obecnej w dwóch
spółkach PBG i PBG oil and gas zatrudnionych jest w sumie około 300 osób. W ramach restrukturyzacji
operacyjnej i majątkowej w okresie od roku 2012 do teraz zmniejszyliśmy zatrudnienie. Cześć
pracowników odeszła sama znajdując dla siebie zatrudnienie na rynku. Najważniejszym jednak zadaniem
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było utrzymanie kluczowej dla spółki kadry, która zajmuje się realizacją kontraktów i tego właśnie
dokonaliśmy.
 
Jak będzie wyglądać nowe życie PBG? Czy projekty infrastrukturalne nadal wchodzą w grę?
 
PBG decyzję o aktualizacji swojej strategii podjęła już w 2012 roku. Działalność skupimy na dwóch
segmentach. Są to rynek gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rynek budownictwa energetycznego. Tak
też wygląda strategia na przyszłość: żeby skupić swoją działalność na specjalistycznych usługach
budowlanych w zakresie energetyki i instalacji dla gazu i ropy. To tu mamy bardzo dobre doświadczenie.
Ponieważ historycznie PBG realizowało największe inwestycje w Polsce, mamy też niezbędne referencje.
Powiem więcej, ponieważ PBG było niekwestionowanym liderem na rynku polskim, planujemy tę
pozycję odbudować. Nie wykluczamy udziału w innych przedsięwzięciach budowlanych pod warunkiem,
że będą dla nas ciekawe.
 
Pod koniec sierpnia media obiegła informacja na temat odkrycia nowych złóż gazu na egipskim szelfie.
Złoże o wielkości 100 km2 może zawierać 800 mld m3 gazu. Eksperci twierdzą, że to odkrycie zmieni
reguły gry na rynku energetycznym. Może macie już jakieś plany związane z tym złożem?
 
Mamy plany wyjścia z działalnością na rynki zagraniczne. Pierwsze kroki w tym celu zostały zrealizowane.
Rozpoczęliśmy strategiczną współpracę z partnerem na Bliskim Wschodzie. Mogę powiedzieć tylko tyle,
że rozwijany jest ciekawy projekt współpracy z firmą w Omanie. Na razie wszystko wygląda bardzo
dobrze i perspektywicznie. Ale dopóki nie mamy pierwszych zleceń, to nie mamy ani o czym mówić, ani
się czym chwalić. Powiem tak: próbujemy i chcemy to zrobić, ale w sposób bezpieczny, czyli poprzez
zawiązanie współpracy z firmą, która na danym rynku funkcjonuje, dany rynek zna, wie, jak się po nim
poruszać. Staramy się minimalizować ryzyka.
 
Z jakich źródeł będziecie finansować swoją działalność?
 
Na tym może polegać strategiczna współpraca, żeby jedna strona mogła drugiej stronie w jakiś sposób
pomóc. My możemy np. pomóc udzielając referencji i dając swoje zasoby, a partner może zapewnić
niezbędne finansowanie. Niemniej jednak w ramach warunków restrukturyzacji, udało się zabezpieczyć
finansowanie działalności operacyjnej PBG i PBG oil and gas , uzgodniliśmy z wierzycielami coś w formie
nowego finansowania. Od razu zaznaczę, że nie są to nowe pieniądze, które banki włożą do spółki.
Instytucje finansowe zgodziły się na wykorzystywanie przez PBG środków, które pochodzą z procesu
dezinwestycji, a które docelowo będą spłacały zobowiązania wynikające z układu. Maksymalna wartość
tych środków to 151 mln złotych. Generalnie układ PBG będzie realizowany z takich źródeł jak między
innymi środki pochodzące z procesu dezinwestycji, co wg szacunków stanowi 2/3 tego co jest Spółce
potrzebne do obsługi zobowiązań wynikających z układu. Są też oczywiście środki z działalności
operacyjnej oraz zewnętrzne finansowanie, które planujemy zaciągnąć na końcu realizacji układu, ale to
już są plany na rok 2020, kiedy PBG będzie funkcjonowało bez tak istotnych historycznych obciążeń.
 
Najbliższe przetargi, w których PBG zamierza wystartować?
 
Tych przetargów jest bardzo dużo. Na bieżąco analizujemy rynek. Szacujemy, że na przestrzeni
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najbliższego roku w segmencie ropy i gazu do wzięcia będą kontrakty o wartości 1–1,5 mld zł.
 
Dziękuję za rozmowę.
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