Raport bieżący numer: 32/2020

Wysogotowo, 12 maja 2020r.

Temat: Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego wydane w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A.
Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) otrzymał w
dniu 12 maja 2020 roku postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI
Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydane na posiedzeniu niejawnym w
dniu 7 maja 2020 r. (sygn. akt XI GRs 2/20), którym Sąd postanowił: „cofnąć dłużnikowi PBG S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu”.
Powyższe postanowienie sądu restrukturyzacyjnego jest niezaskarżalne i natychmiast wykonalne. Tym
samym, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako
„p.r.”) zarząd nad Spółką objął wyznaczony przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania
sanacyjnego wobec PBG zarządca, tj. spółka Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej „Zarządca”).
Zarządca PBG będzie kontynuował proces restrukturyzacji Spółki i działania zmierzające do zawarcia
układu z wierzycielami PBG.
Wniosek Zarządcy o odebranie Zarządu własnego dłużnikowi był motywowany potrzebą
przyśpieszenia działań sanacyjnych, których wykonanie przez Dłużnika było utrudnione: (i) mimo
wcześniejszych deklaracji i rozmów prowadzonych przez zarząd PBG nie doszło do włączenia do Grupy
RAFAKO Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa PBG wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za
kontrakty, (ii) faktyczne zaprzestanie działalności operacyjnej PBG powoduje konieczność
samodzielnego rozwiązania obowiązujących kontraktów przez Zarządcę i prowadzenie dalszej redukcji
zatrudnienia PBG i obniżania kosztów bieżących, (iii) ponieważ działalność operacyjna PBG zostanie
docelowo trwale wygaszona. W związku z powyższym, w ocenie Zarządcy osobisty udział
reprezentantów Spółki na poziomie wykonywania kompetencji zarządczych, w tym w zakresie
zarządzania spółkami z Grupy Kapitałowej PBG, nie jest niezbędny, by przeprowadzić proces
restrukturyzacji.
Jednocześnie Zarządca informuje, że osoby reprezentujące Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
Spółki, tj. Pan Bartosz Sierakowski, Pan Piotr Zimmerman oraz Pan Patryk Filipiak:
1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PBG;
2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
3. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pana Bartosza Sierakowskiego, Pana
Piotra Zimmermana oraz Pana Patryka Filipiaka zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.
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Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
§ 5 punkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.)

Podpis osób reprezentujących:
Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję
zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji
Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy
PBG S.A. w restrukturyzacji
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