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Wierzyciele i PBG chcą przesunąć termin głosowania 

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej złożył dziś w Sądzie Rejonowym Poznań Stare 

Miasto, wniosek o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli. Pierwotnie termin ten 

wyznaczono na koniec kwietnia. Spółka w porozumieniu z Wierzycielami wnosi o 

przesunięcie go do końca czerwca tego roku.    

 

Zarząd PBG zdecydował się na złożenie wniosku w porozumieniu z Wierzycielami 

Finansowymi – głównymi wierzycielami Spółki. Ich głosy, z uwagi na posiadanie ponad 

dwóch trzecich ogółu wierzytelności, mają decydujące znaczenie dla  przyjęcia 

układu. Właśnie z tą grupą Spółka uzgadnia finalne szczegóły dokumentów 

restrukturyzacyjnych, których istotnym punktem jest zobowiązanie ze strony Wierzycieli  

Finansowych do głosowania za przyjęciem układu.  

 

 - Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Wierzycieli i staramy się zrobić wszystko, aby 

zamknąć trzyletnie negocjacje sukcesem  – powiedziała Kinga Banaszak Filipiak, 

wiceprezes Zarządu PBG SA w upadłości układowej. –  Spełnienie niektórych 

warunków postawionych w trakcie negocjacji  nie zależy już od samej Spółki. Z naszej 

strony zrobiliśmy i robimy wszystko, aby doprowadzić do głosowania, które zakończy 

się podpisaniem układu – dodała.    

  

Wniosek Spółki stał się formalnie niezbędny, między innymi z uwagi na oczekiwanie 

ustanowienia zabezpieczeń obligacji, które PBG może wyemitować na podstawie i w 

wykonaniu układu zgodnie z propozycjami układowymi. Pod koniec marca 2015 r. 

istotna grupa Wierzycieli Finansowych wystąpiła z wnioskiem do Sędziego Komisarza o 

zmianę postanowienia z dnia 19 października 2012 r. i dopuszczenie do ustanowienia, 

za zgodą Nadzorcy Sądowego, zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach 

RAFAKO S.A. należących pośrednio i bezpośrednio do Spółki tytułem zabezpieczenia 

przyszłych wierzytelności z tytułu obligacji.  
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Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, wniosek Wierzycieli dotyczący obciążenia akcji 

RAFAKO S.A. nie został do chwili obecnej rozpoznany. Wierzyciele wnieśli o 

wyznaczenie posiedzenia Sądu w tej sprawie,  co oznacza, że istnieje ryzyko, że 

wniosek wierzycieli nie byłby rozpoznany przed wyznaczoną na koniec kwietnia datą 

głosowania w sprawie przyjęcia układu, co nie byłoby korzystne dla procesu 

uzgadniania warunków restrukturyzacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


