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PBG ma nowy termin głosowania nad układem 

 

 

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

pierwszych dniach sierpnia tego roku. Do dnia dzisiejszego Spółka uzgodniła podstawowe 

dokumenty związane z restrukturyzacją.  

 

Pierwotnie głosowanie miało zostać przeprowadzone w dniach 27-29 kwietnia, jednak 

zgodnie z oczekiwaniem Wierzycieli, termin ten – na wniosek Spółki - został zniesiony przez 

Sędziego Komisarza. Zaangażowane w proces strony potrzebowały dodatkowego czasu na 

dokonanie postulowanych przez Wierzycieli zmian do propozycji układowych oraz na 

dokończenie uzgodnień w zakresie warunków restrukturyzacji, w tym przede wszystkim 

związanych z pakietem zabezpieczeń. 

 

Podobnie jak w przypadku pierwotnego terminu, w związku z zarządzeniem głosowania w 

Grupach, Sąd wyznaczył trzy dni na Zgromadzenie Wierzycieli. Głosowania odbędą się w 

dniach  3, 4 oraz 5 sierpnia.  

 

Od dnia 7 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zniesienie 

pierwotnego terminu i wyznaczenie nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli, w toku 

negocjacji z Wierzycielami, Zarząd dokonał uzgodnienia zmian do propozycji układowych, 

które przyjął w drodze uchwały a następnie złożył w Sądzie w dniu 29 kwietnia 2015 roku. 

Ponadto zatwierdzone zostały projekty Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Warunków Emisji 

Obligacji, które stanowią podstawę restrukturyzacji Spółki. 

 

Jestem przekonana, że Spółka dochowała należytej staranności, aby możliwe było 

zakończenie sukcesem postępowania upadłości układowej PBG. Spełniliśmy oczekiwania 

Wierzycieli Finansowych w zakresie zmian treści propozycji układowych. Wykonaliśmy ogrom 

pracy związanej z przekonaniem Wierzycieli Handlowych do oddania głosu na tak. Gdyby 

podliczyć deklarowane w kwietniu głosy, osiągnęlibyśmy pozytywny wynik już w pierwotnym 

terminie w zakresie wymaganej prawem większości w ramach liczby głosów oddanych przez 

uprawnionych Wierzycieli – powiedziała Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes PBG. Warunki 

spłaty wierzycieli handlowych nie uległy żadnym zmianom – dodała.  

 

Propozycje układowe złożone w Sądzie w dniu 28 kwietnia 2015 roku względem Propozycji 

złożonych w listopadzie 2014 roku, wprowadzają zapisy, których oczekiwali Wierzyciele. W 

związku z powyższym, pomyślny dla Spółki efekt głosowania Zgromadzenia Wierzycieli czyli 

zatwierdzenie układu, wydaje się być przesądzony.  

 

 

Więcej informacji udziela: 

Jacek Balcer 

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 

Tel. kom. 605 470 718 
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* 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 

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 na dzień 27, 28 i 29 kwietnia 2015 roku. 

 W dniu 13 lutego 2015 roku Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zmianę terminu 

Zgromadzenia Wierzycieli poprzez zniesienie pierwotnego terminu i wyznaczenie 

nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli przypadającego na koniec czerwca 2015 

roku. 

 W dniu 20 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki zatwierdził a Rada Nadzorcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Warunków Emisji Obligacji oraz 

kierunku aktualizacji Propozycji Układowych złożonych w Sądzie w dniu 3 listopada 2014 

roku. 

 W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki zatwierdził a Rada Nadzorcza pozytywnie 

zaopiniowała Propozycje Układowe, które zostały uzgodnione z Wierzycielami i złożone 

w Sądzie. 

 W dniu 18 maja 2015 roku Spółka otrzymała od Pełnomocnika informację o wydaniu 

przez Sędziego Komisarza Postanowienia w przedmiocie zwołania Zgromadzenia 

Wierzycieli na 3, 4 oraz 5 sierpnia 2015 roku. 

 

 

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

