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Informacja prasowa 

 

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami Spółki i zakończyło rozmowy w 

sprawie zmiany treści Umowy Restrukturyzacyjnej, Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz  

o Współfinansowanie oraz wzorcowych Warunków Emisji Obligacji. 

 

PBG i najwięksi wierzyciele Spółki podpisali Porozumienie Dodatkowe do Umowy  

Restrukturyzacyjnej, Aneks nr 1 do Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o 

Współfinansowanie, aneks do Umowy Rachunku Powierniczego oraz zmienione 

wzorcowe Warunki Emisji Obligacji. Najważniejsze zmiany w dokumentacji dotyczą 

przede wszystkim: ustalenia nowego harmonogramu wykupu obligacji; ustalenia 

nowego limitu na finansowanie bieżące w kwocie 35 mln zł oraz limitu na finansowanie 

nowych kontraktów Spółki oraz spółki zależnej - PBG oil and gas - w kwocie 45 mln zł 

(tj. finansowanie w ramach mechanizmu korzystania przez Spółkę i PBG oil and gas ze 

środków pochodzących z procesu dezinwestycji); wprowadzenia instytucji Doradcy ds. 

Dezinwestycji, którego zadaniem będzie wsparcie Spółki w poszukiwaniu 

potencjalnych nabywców aktywów objętych Planem Dezinwestycji; oraz 

wprowadzenia mechanizmu przyspieszonej spłaty obligacji pod warunkiem zaistnienia 

określonych przypadków i zdarzeń opisanych w Warunkach Emisji Obligacji. 

 

Zakończenie rozmów i  osiągnięcie porozumienia z głównymi wierzycielami umożliwiło 

nam uzgodnienie nowego harmonogramu wykupu obligacji, który był niezbędny 

wobec trwającej dłużej niż oczekiwaliśmy procedury zatwierdzania Układu – 

powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu PBG SA.  – Pragnę zwrócić uwagę, że 

emisja tych obligacji nie oznacza wpływu nowych środków do Spółki, ale 

refinansowanie długu układowego na nowy dług Spółki.  
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  W związku z zakończeniem ustaleń, w tym również związanych z wzorcowymi 

Warunkami Emisji Obligacji oraz podpisaniem stosownych dokumentów, rozpoczęła 

się procedura emisji obligacji, zgodnie z którą Agent Emisji skieruje ofertę nabycia 

obligacji wierzycielom zaspokajanym zgodnie z Układem w  Grupach 1, 3, 4, 5 i 6. 

Objęcie Obligacji przez poszczególnych wierzycieli będzie dobrowolne, a ich pokrycie 

następować będzie poprzez stosowne rozliczenie ceny emisyjnej Obligacji z 

wierzytelnością wierzyciela zaspokajaną na zasadach przewidzianych Układem.  

Emisja obligacji ma na celu refinansowanie wierzytelności objętych Układem. 

 

 

 

Więcej informacji udziela: 

Jacek Balcer 

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 

Tel. kom. 605 470 718 

 

 

 

 

 


