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PBG składa do sądu aktualne propozycje układowe i wnioskuje  

o wyznaczenie nowego terminu głosowania nad układem 
 

 

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

Miasto aktualne propozycje układowe, wykonując tym samym zarządzenie sędziego 

komisarza kierującego postępowaniem upadłościowym Spółki z możliwością 

zawarcia układu. Jednocześnie ze złożeniem propozycji układowych Spółka 

zawnioskowała o wyznaczenie nowego terminu zgromadzenia wierzycieli w celu  

zawarcia układu z wierzycielami. 

 

Aktualizacja ostatecznego brzmienia propozycji układowych Spółki została dokonana 

w wyniku rozmów i negocjacji z doradcami prawnymi Wierzycieli Finansowych. Po tych 

uzgodnieniach propozycje układowe zostały zatwierdzone przez Spółkę, uzyskały 

pozytywną opinię Rady Nadzorczej a następnie zostały złożone do sądu 

upadłościowego. 

 

Najważniejsze zmiany dotyczą uzupełnienia aktualnych propozycji układowych  

o oczekiwane przez największych (pod względem kwoty wierzytelności) wierzycieli, 

dodatkowe zapisy wprowadzające mechanizm zabezpieczenia wierzytelności 

układowych zastawem na akcjach RAFAKO SA należących zarówno bezpośrednio, 

jak i pośrednio do Spółki. Wprowadzenie ustanowienia na mocy układu zastawu, 

dotyczy każdego z wierzycieli z Grupy 1, 2, 4, 5 oraz 6, a więc z zabezpieczenia mogą 

skorzystać również wierzyciele drobni i więksi wierzyciele handlowi. Ponadto, aktualne 

propozycje układowe doprecyzowują zapisy związane z emisją i zabezpieczeniem 

Obligacji, które PBG zaproponuje wierzycielom z Grupy 1, 3, 4, 5, i 6, w celu 

zaspokojenia części wierzytelności objętych układem. 
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- Zmiany wprowadzone do aktualnych propozycji układowych zostały uzgodnione  

z doradcami prawnymi wierzycieli finansowych. Doradcy potwierdzili Spółce, że nie 

zgłaszają dalszych zmian formalno-prawnych do treści propozycji układowych. 

Aktualne propozycje układowe traktujemy jako akceptowalne dla każdej ze stron 

 i ostateczne. Będą one podstawą głosowania nad układem.– powiedziała Kinga 

Banaszak Filipiak, wiceprezes Zarządu PBG SA w upadłości układowej. –  

Równocześnie ze złożeniem aktualnych propozycji układowych zawnioskowaliśmy  

o wyznaczenie terminu głosowania nad układem.  
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