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Niniejsza umowa w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego („Umowa”) została 

zawarta w dniu [___] pomiędzy: 

(1) „PBG” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania pod 

adresem przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000184508, NIP 7772194746, o kapitale zakładowym 

w wysokości 14.295.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka” lub „Dłużnik”); 

(2) Bankami wymienionymi w Załączniku 1 („Banki”); 

(3) Obligatariuszami wymienionymi w Załączniku 1 („Obligatariusze”); 

(4) Ubezpieczycielami wymienionymi w Załączniku 1 (”Ubezpieczyciele”); 

(5) Wierzycielami handlowymi wymienionymi w Załączniku 1 (”Wierzyciele 

Handlowi”) 

(6) Panem Jerzym Wiśniewskim [•] („Akcjonariuszem”). 

przy czym Banki, Obligatariusze, Ubezpieczyciele, Wierzyciele Handlowi i Akcjonariusz 

będą dalej łącznie zwani „Wierzycielami”, a każdy z nich z osobna „Wierzycielem”, zaś 

Banki, Obligatariusze, Ubezpieczyciele, Wierzyciele Handlowi będą dalej łącznie zwani 

„Wierzycielami Niestowarzyszonymi ze Spółką”, a każdy z nich z osobna „Wierzycielem 

Niestowarzyszonym ze Spółką”. 

Spółka oraz Wierzyciele będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każde z nich z osobna 

„Stroną”. 

P R E A M B U Ł A: 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 13 czerwca 2012 r. została ogłoszona przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i 

Naprawczych upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Spółka i Wierzyciele podjęli negocjacje, bądź to bezpośrednio bądź 

poprzez przedstawicieli, w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji Spółki i 

podpisania umowy restrukturyzacyjnej; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Wierzyciele i Spółka zgodzili się przeprowadzić restrukturyzację Spółki 

na warunkach określonych w Umowie oraz w Propozycjach Układowych; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Spółka w ramach postępowania upadłościowego złoży Propozycje 

Układowe; 

ZWAŻYWSZY, ŻE w ocenie Stron, Propozycje Układowe stanowią najlepsze dostępne 

rozwiązanie dla zapobieżenia likwidacji Spółki i przywrócenia Spółce zdolności do 

wykonywania zobowiązań, co leży w najlepszym interesie zarówno Spółki, Wierzycieli, w 

tym Akcjonariusza i innych akcjonariuszy oraz innych wierzycieli; 
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ZWAŻYWSZY, ŻE w ocenie Stron, oprócz zmian struktury akcjonariatu Spółki zgodnie z 

Propozycjami Układowymi, dla wykonania Układu Spółki z Wierzycielami na podstawie 

Propozycji Układowych niezbędne jest utrzymanie istotnego zaangażowania Akcjonariusza w 

kapitał zakładowy Spółki i proces zarządzania i nadzoru nad Spółką; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Strony uzgodniły, iż po przyjęciu, zatwierdzeniu i wykonaniu Układu 

łączny udział Wierzycieli Niestowarzyszonych ze Spółką ma wynosić około 75%, a udział 

Akcjonariusza ma wynosić około 23,54%, zaś inni obecni akcjonariusze będą posiadać 

pozostałe akcje Spółki; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Zarząd Spółki zwołał na dzień [•] Walne Zgromadzenie w celu podjęcia 

uchwał niezbędnych do przyjęcia i wykonania Układu zgodnie z Propozycją Układową, z 

porządkiem obrad obejmującym między innymi: a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

b) zamianę imiennych, uprzywilejowanych akcji serii A należących do Akcjonariusza na 

akcje zwykłe na okaziciela, c) emisję akcji oraz d) zmiany Statutu w zakresie ustroju i 

kompetencji organów Spółki, pod warunkiem przyjęcia, zatwierdzenia Układu oraz 

uprawomocnienia się postanowienia w sprawie zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią 

Propozycji Układowej; 

ZWAŻYWSZY, ŻE wykonanie przez Spółkę Układu wymaga uzyskania przez Spółkę 

nowego finansowania na okres wykonywania Układu na obsługę kontraktów przewidzianych 

do pozyskania i realizacji w modelu finansowym Spółki, niektórzy Wierzyciele uzgodnili 

udzielenie Spółce nowego finansowania na warunkach przewidzianych w Umowie Nowego 

Finansowania (zdefiniowanej poniżej).  Zgodnie z Umową Nowego Finansowania, Spółka 

uzyska uprawnienie do wykorzystania finansowania na warunkach uzgodnionych w Umowie 

Nowego Finansowania po uchyleniu przesłanek upadłości i po odzyskaniu przez Spółkę 

zdolności kredytowej w skutek przyjęcia i zatwierdzenia Układu.  W związku z uzgodnieniem 

treści Umowy Nowego Finansowania, Strony: (i) potwierdzają gotowość przyznania 

Wierzycielom, gotowym finansować działalność Spółki po zawarciu Układu,  zachęt 

finansowych do udzielenia Spółce finansowania po dacie zawarcia Układu, w sposób i w 

zakresie określonym w Propozycjach Układowych Spółki, (ii) potwierdzają, że przyjęcie 

Układu przez wymaganą większość głosów wierzycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, na podstawie niniejszej Umowy, oznaczać będzie akceptację zachęt zawartych w 

Propozycjach Układowych do udzielenia finansowania Spółki przez Wierzycieli, oraz (iii) 

potwierdzają również, że pomimo znaczącej redukcji zadłużenia Spółki w ramach Układu, 

działalność Spółki jest obarczona dalszym ryzykiem z uwagi na okoliczności zewnętrzne, w 

jakich Spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji, oraz, że Spółka w okresie 

wykonywania Układu będzie podlegać ciężarom finansowym związanym z koniecznością 

spłaty Rat Układowych (zdefiniowanych w Propozycji Układowej).  

ZWAŻYWSZY, ŻE w wyniku wyżej wymienionych negocjacji, Strony niniejszej Umowy 

zgodziły się na warunkach określonych w niniejszej Umowie dołożyć wszelkich starań 

zgodnych ze zwyczajami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym w celu przyjęcia, 

prawomocnego zatwierdzenia i wykonania Układu tak szybko, jak to będzie możliwe; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Spółka jest spółką publiczną i w związku z tym wszystkie Strony 

niniejszej Umowy są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów 

obowiązujących w Polsce ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – 

wraz z ich przepisami wykonawczymi; 
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BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE, Strony niniejszym postanawiają, co następuje: 

1 DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1 Następujące zwroty pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie przypisane im 

poniżej:  

„Akcje” oznacza nowe akcje Spółki emitowane dla Wierzycieli w ramach Układu na 

podstawie Propozycji Układowych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki z 

uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających łącznie z Uchwał, Propozycji 

Układowej i Załącznika 9; 

„Akcje dla Akcjonariuszy” ma znaczenie nadane temu terminowi w Propozycjach 

Układowych; 

„Data Wejścia w Życie” ma znaczenie przypisane w pkt. (a) art. 3.1 (Data Wejścia w 

Życie); 

„Data Wygaśnięcia” ma znaczenie przypisane w art. 3.2 (Data Wygaśnięcia); 

„Drobny Wierzyciel” oznacza wierzyciela Spółki, któremu przysługują wobec Spółki 

objęte układem wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości, z wszystkich tytułów 

(w tym również z tytułu odsetek ustawowych, umownych lub wnikających z innej 

podstawy prawnej od należności głównej), nieprzekraczające łącznie sumy 500.000 

(słownie: pięćset tysięcy) złotych według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Spółki;  

„Dzień Ogłoszenia Upadłości” oznacza datę ogłoszenia przez Sąd Rejonowy Poznań-

Stare Miasto upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, tj. dzień 13 czerwca 

2012 r.; 

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą lub innym dniem 

ustawowo wolnym od pracy, w którym sądy w Polsce są czynne; 

„GPW” oznacza, w zależności od kontekstu, Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. albo rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.; 

„Konwersja Wierzytelności na Akcje” ma znaczenie nadane temu terminowi w 

Propozycjach Układowych; 

„Lista Wierzytelności” ma znaczenie nadane temu terminowi w Propozycjach 

Układowych i stanowi Załącznik nr 13 do Umowy; 

„Naruszenie” oznacza: Przypadek Naruszenia; lub jakiekolwiek zdarzenie lub 

okoliczność, która stanowiłaby (po upływie okresu do jego naprawy, wystosowaniu 

zawiadomienia lub dokonaniu ustaleń zgodnie z niniejszą Umową lub dowolnej 

kombinacji powyższych zdarzeń) Przypadek Naruszenia; 

„Okresu Wykonywania Układu” ma znaczenie nadane temu terminowi w 

Propozycjach Układowych; 
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„Oświadczenie o Przystąpieniu” oznacza oświadczenie złożone Spółce przez 

Wierzyciela Przystępującego, w formie zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 12 do Umowy. 

„Pożyczka” umowa pożyczki z dnia 15 maja 2012 r. zawarta pomiędzy 

Akcjonariuszem, jako pożyczkodawcą, a Spółką, jako pożyczkobiorcą; 

„Prawo Upadłościowe” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe i naprawcze; 

„Propozycje Układowe” propozycje układowe Spółki stanowiące Załącznik nr 2 do 

Umowy; 

„Przypadek Naruszenia” oznacza zdarzenie lub okoliczności opisane w art. 15 

(Przypadki Naruszenia); 

„Rada Nadzorcza” oznacza radę nadzorczą Spółki; 

„Restrukturyzacja” oznacza restrukturyzację zobowiązań Spółki w ramach Układu 

na warunkach określonych w Umowie; 

„Sąd Upadłościowy” oznacza Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto; 

„Statut Spółki” oznacza statut Spółki z dnia 3 kwietnia 2012 r.; 

„Układ” oznacza układ przyjęty przez wierzycieli Spółki w trybie ustawy Prawo 

Upadłościowe na warunkach określonych w Propozycjach Układowych i 

zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy prawomocnym postanowieniem w sprawie 

zatwierdzenia układu; 

„Umowa Nowego Finansowania” ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 12 

(Nowe Finansowanie) a jej projekt stanowi Załącznik nr 11 [na datę niniejszego 

projektu, Załącznik 11 zawiera opis podstawowych warunków nowego finansowania, 

jakie przewiduje Spółka];  

„Uchwały” ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 4.1 (Walne 

Zgromadzenie) i obejmuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia stanowiące 

Załączniki od nr 3 do nr 8 do Umowy; 

„Walne Zgromadzenie” oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; 

„Wierzyciel Przystępujący” ma znaczenie nadane w art. 22 (Przystąpienie do 

Umowy). 

„Wierzytelności” oznaczają Wierzytelności Objęte Układem; 

„Wierzytelności Objęte Układem” oznaczają, zgodnie z treścią Propozycji 

Układowych i przepisami Prawa Upadłościowego, wierzytelności wierzycieli Spółki 

objęte Układem z mocy prawa lub na podstawie zgłoszenia wierzyciela w tym, 

wierzytelności ujęte na Liście Wierzytelności; 

„Załączniki” oznacza załączniki do niniejszej Umowy; 
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„Zarząd” oznacza zarząd Spółki. 

1.2 W niniejszej Umowie, odniesienie do: 

(a) „nadzorcy sądowego” obejmuje nadzorcę sądowego Spółki powołanego 

zgodnie z Prawem Upadłościowym; 

1.3 Nagłówki zastosowane w Umowie mają charakter pomocniczy i nie mają wpływu na 

jej wykładnię. 

2 CEL UMOWY 

Celem Umowy jest określenie warunków restrukturyzacji i nowych zasad 

finansowania Spółki poprzez: 

(a) uzgodnienie warunków zaspokojenia Wierzycieli przez Spółkę w Układzie;  

(b) uzgodnienie warunków udziału Wierzycieli w akcjonariacie i władzach Spółki 

po zawarciu, uprawomocnieniu się i wykonaniu Układu;  

(c) umożliwienie przyszłego finansowania Spółki niezbędnego do zapewnienia 

Spółce zdolności do wykonania Układu i umożliwienie Wierzycielom udziału 

w tym finansowaniu z uwzględnieniem korzyści przewidzianych w Układzie 

dla Wierzycieli finansujących dalszą działalność Spółki. 

3 OKRES OBOWIĄZYWANIA 

3.1 Data Wejścia w Życie 

(a) Z zastrzeżeniem art. 3.1(b) poniżej, niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, 

w którym Wierzyciele stanowiący większość wierzycieli (innych niż Drobni 

Wierzyciele), których Wierzytelności są ujęte na Liście Wierzytelności, 

podpiszą niniejszą Umowę lub złożą pisemne Oświadczenia o Przystąpieniu do 

Umowy oraz przekażą takie Oświadczenia Spółce („Data Wejścia w Życie”); 

(b) Zarząd potwierdzi Wierzycielom na piśmie wystąpienie Daty Wejścia w Życie. 

3.2 Data Wygaśnięcia 

Niniejsza Umowa wygasa z upływem wcześniejszego z następujących dni („Data 

Wygaśnięcia”): 

(a) [•] r., jeżeli do końca tego dnia nie dojdzie do przyjęcia Układu w głosowaniu 

na zgromadzeniu wierzycieli Spółki; 

(b) ostatniego dnia Okresu Wykonywania Układu; 

(c) w dniu, w którym wszelkie Wierzytelności zostaną zaspokojone; 

(d) w dniu, w którym Umowa zostanie wypowiedziana zgodnie z art. 16 

(Wypowiedzenie Umowy) przez wszystkich Wierzycieli. 
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4 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 

4.1 Zarząd i Akcjonariusz zobowiązują się do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu 

zwołanemu na dzień [•] 2013 r. projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i 

przedsięwzięcia wszelkich działań niezbędnych do przyjęcia przez Walne 

Zgromadzenie uchwał o treści zgodnej z projektami uchwał stanowiącymi Załączniki 

od nr 3 do nr 8 do Umowy („Uchwały”): 

(a) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Umowy, 

(b) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zamiany imiennych, 

uprzywilejowanych akcji serii A należących m.in. do Akcjonariusza na akcje 

zwykłe na okaziciela – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy,  

(c) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Umowy,   

(d) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie 

zmian ustroju i kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią 

Załącznika nr 6 do Umowy,   

(e) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki – zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do Umowy,  

(f) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki (uwzględniającego wejście w życie uchwały w sprawie 

uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, której projekt stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy) – zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do Umowy.  

4.2 Wszystkie Uchwały zostaną podjęte pod warunkiem zawieszającym przyjęcia i 

zatwierdzenia Układu oraz uprawomocnienia się postanowienia w sprawie 

zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji Układowej. 

4.3 Zarząd zgłosi w imieniu Spółki wniosek o dokonanie w rejestrze przedsiębiorców 

wpisów wymaganych zgodnie z treścią Uchwał przez właściwy sąd rejestrowy w 

ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od daty uprawomocnienia się postanowienia w 

sprawie zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji Układowej. Zarząd dołoży 

wszelkich starań, aby wniosek o dokonanie w rejestrze przedsiębiorców wpisów 

wymagalnych zgodnie z treścią Uchwał został niezwłocznie rozpatrzony zgodnie z 

treścią wniosku Spółki. 

5 NABYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZEZ AKCJONARIUSZA 

5.1 Akcjonariusz zobowiązuje się w Dacie Wejścia w Życie, nabyć od Wierzycieli 

Wierzytelności, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.500.000 (słownie: trzy 

miliony pięćset tysięcy) złotych („Wierzytelności Zbywane”), na następujących 

warunkach: 

(a) Każdy Wierzyciel zainteresowany sprzedażą całości lub części posiadanych 

wierzytelności powinien złożyć Akcjonariuszowi na piśmie z podpisem 

notarialnie poświadczonym ofertę sprzedaży Wierzytelności Zbywanych 
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(„Oferta Zbycia Wierzytelności Zbywanych”) nie później niż z upływem 1 

(jednego) Dnia Roboczego po Dacie Wejścia w Życie, w formie określonej w 

Załączniku nr 10; 

(b) W przypadku złożenia przez Wierzycieli Ofert Zbycia Wierzytelności 

Zbywanych opiewających na więcej niż suma Wierzytelności Zbywanych 

wskazana w art. 5.1 powyżej, Akcjonariusz nabędzie Wierzytelności 

oferowane od wszystkich Wierzycieli, którzy złożyli Oferty Zbycia 

Wierzytelności Zbywanych do upływu terminu składania ofert, na zasadzie 

proporcjonalnej redukcji Ofert Zbycia Wierzytelności Zbywanych; 

(c) cena sprzedaży Wierzytelności Zbywanych („Cena Sprzedaży”) zostanie 

podzielona pomiędzy Wierzycieli proporcjonalnie do wartości nominalnej 

Wierzytelności Zbywanych sprzedanych Akcjonariuszowi; 

(d) Cena Sprzedaży każdej Wierzytelności Zbywanej lub części Wierzytelności 

Zbywanej nabytej przez Akcjonariusza wyniesie 15% (słownie: piętnaście 

procent) wartości nominalnej każdej Wierzytelności Zbywanej nabytej od 

Wierzyciela; 

(e) Akcjonariusz nabędzie poszczególne Wierzytelności Zbywane z chwilą 

uiszczenia Ceny Sprzedaży tj., w chwili zapłaty Ceny Sprzedaży w pełnej 

wysokości za poszczególne Wierzytelności Zbywane na rachunki wskazane 

przez Wierzycieli w treści złożonych Oferty Zbycia Wierzytelności 

Zbywanych [nie później niż z upływem 5 (piątego) Dnia Roboczego po Dacie 

Wejścia w Życie]. 

5.2 Akcjonariusz oświadcza, że stan Wierzytelności Zbywanych jest mu znany. 

Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Wierzycieli za stan Wierzytelności 

Zbywanych, w tym za możliwość dochodzenia od Spółki zaspokojenia Wierzytelności 

Zbywanych, przy czym powyższe wyłączenie nie dotyczy odpowiedzialności za to, że 

dana Wierzytelność Zbywana przysługuje danemu Wierzycielowi. Akcjonariusz nie 

będzie mógł odstąpić od nabycia Wierzytelności Zbywanych w przypadku, gdy 

Umowa nie zostanie wykonana lub nie zostanie wykonana należycie przez 

którąkolwiek ze Stron, jak też, gdy Umowa zostanie wypowiedziana przez 

którąkolwiek ze Stron, w szczególności – Akcjonariusz nie będzie mógł odstąpić od 

nabycia Wierzytelności Zbywanych, jeśli w okresie obowiązywania Umowy, Układ 

nie zostanie zawarty zgodnie z treścią Propozycji Układowych lub nie zostanie 

zatwierdzony lub postanowienie w sprawie zatwierdzenia Układu nie uprawomocni 

się. Akcjonariusz na powyższe wyraża zgodę. 

6 ZOBOWIĄZANIE AKCJONARIUSZA DO NIEROZPORZĄDZANIA 

AKCJAMI SPÓŁKI 

6.1 Akcjonariusz zobowiązuje się wobec Wierzycieli, że do wcześniejszej z następujących 

dwóch dat: (a) Daty Zakończenia Spłat wskazanej w pkt I.4 Propozycji Układowych 

albo (b) upływu 5 (pięciu) lat od Daty Wejścia w Życie nie będzie rozporządzał 

akcjami Spółki. 

6.2 W ramach zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki Akcjonariusz 

powstrzyma się w szczególności od następujących czynności:  
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(a) zbywanie akcji Spółki pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darmym; 

(b) obciążanie akcji Spółki użytkowaniem lub innymi prawami rzeczowymi; 

(c) obejmowanie akcji Spółki czynnościami powierniczymi, dzierżawą, pożyczką 

lub innymi prawami obligacyjnymi; 

(d) ustanawianie w odniesieniu do akcji Spółki prawa pierwszeństwa, pierwokupu, 

odkupu, opcji zakupu lub sprzedaży lub innych instytucji, które można 

wykorzystać w celu nabycia akcji Spółki lub ograniczenia obrotu nimi; 

(e) dokonywanie czynności o podobnym skutku do czynności wskazanych 

powyżej; 

(f) ustanawianie pełnomocnictwa do czynności wskazanych powyżej; 

(g) dokonywanie czynności zobowiązujących do czynności wskazanych powyżej 

lub składanie oferty zawarcia umowy będącej czynnością wskazaną w 

niniejszym ustępie. 

6.3 Zobowiązanie Akcjonariusza dotyczy akcji Spółki, które przysługują i będą 

przysługiwały Akcjonariuszowi w granicach stanu posiadania wynikającego z art. 

10.1(b) Umowy. 

7 ZAWARCIE UKŁADU 

7.1 Zobowiązania Stron. 

(a) Strony zobowiązują się współpracować ze sobą z dołożeniem należytej 

staranności, aby w najwcześniejszym możliwym terminie Układ zgodny z 

treścią Propozycji Układowych został przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli 

oraz został prawomocnie zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy w okresie 

obowiązywania Umowy. 

(b) Każda ze Stron odpowiada za dokonywanie odpowiednich czynności 

prowadzących do przyjęcia i prawomocnego zatwierdzenia Układu w sposób 

ważny i skuteczny, a wymaganych od niej zgodnie z Umową lub, do których 

podjęcia jest uprawniona, zgodnie z Umową i przepisami prawa. 

7.2 Zobowiązania Spółki.  

Spółka niniejszym zobowiązuje się: 

(a) złożyć Propozycje Układowe wraz z uzasadnieniem w formie pisma 

procesowego w Sądzie Upadłościowym, jako ostateczne propozycje układowe 

Spółki, w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od Daty Wejścia w Życie Umowy; 

(b) nie zgłaszać zarzutów przeciwko Układowi przyjętemu przez zgromadzenie 

wierzycieli zgodnie z treścią Propozycji Układowych; 

(c) nie zgłaszać innych propozycji układowych niż zawarte w Propozycjach 

Układowych; 
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(d) nie składać zażaleń na postanowienie Sądu Upadłościowego o zatwierdzeniu 

Układu; 

(e) zażalić się w terminie prawem przepisanym, na postanowienia o odmowie 

zatwierdzenia Układu i wnosić o uchylenie lub zmianę tego postanowienia i 

zatwierdzenie Układu oraz popierać własne zażalenie i wnioski w toku 

postępowania odwoławczego; 

(f) wnosić o oddalenie zażaleń Wierzycieli na postanowienie Sądu 

Upadłościowego o zatwierdzeniu Układu oraz popierać własny wniosek w 

toku postępowania odwoławczego aż do jego prawomocnego zakończenia;  

(g) ponawiać czynności wyżej przewidziane do chwili prawomocnego 

zatwierdzenia Układu; oraz 

(h) wykonywać Układ zgodnie z jego treścią, w szczególności wydać 

Wierzycielom akcje Spółki nabyte przez Wierzycieli na mocy Układu i 

wykonać wszystkie inne czynności niezbędne lub pomocne, w celu 

umożliwienia Wierzycielom wykonywania prawa głosu z akcji Spółki 

nabytych na mocy Układu niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

postanowienia Sądu Upadłościowego w sprawie zatwierdzenia Układu, nie 

później jednak, niż do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 

11.1. 

7.3 Zobowiązania Wierzycieli.  

Wierzyciele niniejszym zobowiązują się: 

(a) brać udział w zgromadzeniu wierzycieli wyznaczonym w celu głosowania nad 

przyjęciem Układu z całością przysługujących im Wierzytelności ujętych na 

Liście Wierzytelności i głosować za zawarciem Układu i przyjęciem 

Propozycji Układowych; 

(b) nie zgłaszać zarzutów przeciwko Układowi przyjętemu przez zgromadzenie 

wierzycieli zgodnie z treścią Propozycji Układowych; 

(c) nie zgłaszać innych propozycji układowych niż zawarte w Propozycjach 

Układowych; 

(d) nie składać zażaleń na postanowienie Sądu Upadłościowego o zatwierdzeniu 

Układu; 

(e) zażalić się w terminie prawem przepisanym, na postanowienia o odmowie 

zatwierdzenia Układu i wnosić o uchylenie lub zmianę tego postanowienia i 

zatwierdzenie Układu oraz popierać własne zażalenie i wnioski w toku 

postępowania odwoławczego; 

(f) wnosić o oddalenie zażaleń innych uczestników na postanowienie Sądu 

Upadłościowego o zatwierdzeniu Układu oraz popierać własny wniosek w 

toku postępowania odwoławczego aż do jego prawomocnego zakończenia;  
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(g) ponawiać czynności wyżej przewidziane do chwili prawomocnego 

zatwierdzenia Układu;  

(h) nie zgłaszać sprzeciwów ani nie zaskarżać Uchwał; 

(i) brać udział w Walnym Zgromadzeniu zwołanym po zawarciu Układu zgodnie 

z treścią art. 9 oraz głosować ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za 

podjęciem uchwał zaproponowanych zgodnie z art. 11.1; 

(j) głosować ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za przyjęciem przez Walne 

Zgromadzenie statutu Spółki o treści określonej w Załączniku nr 9; 

(k) podejmować wszelkie inne kroki i składać wszelkie inne oświadczenia i 

wykonywać wszystkie inne czynności, jakich Spółka zasadnie zażąda w celu 

zawarcia i wprowadzenia w życie Układu oraz w celu wykonania Umowy 

zgodnie z jej treścią; oraz  

(l) w zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem, ani samodzielnie ani we 

współpracy z innymi, nie podejmować działań mających na celu udzielanie 

porad, pomocy lub zachęcanie jakiejkolwiek osoby do działania w sposób, 

który może stanowić przeszkodę dla wykonania Umowy lub zawarcia i 

wykonania Układu. 

7.4 Zobowiązania Akcjonariusza.  

Akcjonariusz niniejszym zobowiązuje się: 

(a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Spółkę celem podjęcia 

Uchwał oraz głosować ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za podjęciem 

Uchwał; 

(b) wyrazić zgodę na treść Uchwał zmieniających prawa osobiste Akcjonariusza i 

znoszących przywileje głosowe akcji serii A, na warunkach określonych w 

projektach Uchwał stanowiących Załączniki od nr 3 do nr 8; 

(c) brać udział w Walnym Zgromadzeniu zwołanym po zawarciu Układu zgodnie 

z treścią art. 9 oraz głosować ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za 

podjęciem uchwał zaproponowanych zgodnie z art. 11.1; 

(d) wyrazić zgodę na przyjęcie przez Walne Zgromadzenie oraz głosować ze 

wszystkich posiadanych akcji Spółki za przyjęciem statutu Spółki o treści 

określonej w Załączniku nr 9. 

8 WYDANIE AKCJI UKŁADOWYCH 

8.1 Zarząd zgłosi w imieniu Spółki wniosek o dokonanie w rejestrze przedsiębiorców 

wpisów wymaganych zgodnie z treścią Układu przez właściwy sąd rejestrowy w ciągu 

3 (trzech) Dni Roboczych od daty uprawomocnienia się postanowienia w sprawie 

zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji Układowej. W szczególności, 

Zarząd złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w wyniku zamiany Wierzytelności na Akcje w ramach Konwersji 
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Wierzytelności na Akcje oraz w ramach zamiany Wierzytelności na Akcje dla 

Akcjonariuszy. 

8.2 Zarząd dołoży wszelkich starań, aby wniosek o dokonanie w rejestrze przedsiębiorców 

wpisów wymagalnych w wyniku zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji 

Układowej został niezwłocznie rozpatrzony zgodnie z treścią wniosku Spółki. 

8.3 Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia oraz 

wprowadzenia Akcji nabytych przez Wierzycieli w ramach Konwersji Wierzytelności 

na Akcje oraz w ramach zamiany Wierzytelności na Akcje dla Akcjonariuszy do 

obrotu giełdowego na GPW, w szczególności zarejestruje Akcje wydane wierzycielom 

w ramach Konwersji Wierzytelności na Akcje oraz w ramach zamiany Wierzytelności 

na Akcje dla Akcjonariuszy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

oraz złoży wniosek do Zarządu GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji z 

Konwersji Wierzytelności na Akcje oraz Akcji dla Akcjonariuszy do obrotu 

giełdowego na GPW. 

9 STATUT I WŁADZE SPÓŁKI PO RESTRUKTURYZACJI 

9.1 Wierzyciele i Akcjonariusz zobowiązują się zapewnić, aby po Restrukturyzacji Spółka 

działała na podstawie statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 9.  

9.2 Jeśli Statut Spółki nie zostanie zmieniony Uchwałami w sposób zgodny z treścią 

statutu uzgodnioną w Załączniku nr 9, na żądanie którejkolwiek ze Stron, Wierzyciele 

i Spółka, podejmą wszystkie działania niezbędne do doprowadzenia do zgodności 

Statutu Spółki z treścią Załącznika nr 9, w tym, lecz nie wyłączając, działania 

przewidziane w art. 11 Umowy. 

10 AKCJONARIUSZE SPÓŁKI PO RESTRUKTURYZACJI 

10.1 Po Restrukturyzacji skład akcjonariatu Spółki będzie przedstawiał się następująco, po 

uwzględnieniu emisji wszystkich Akcji przewidzianych w Układzie, w tym: (i) Akcji 

pochodzących z Konwersji Wierzytelności na Akcje, (ii) Akcji dla Akcjonariuszy, w 

zależności od wariantu obowiązującego na mocy Układu, zgodnie z treścią Propozycji 

Układowych: 

(a) Wierzyciele Niestowarzyszeni ze Spółką i inni wierzyciele układowi – 

posiadać będą nie więcej niż 536.064.000 sztuk Akcji Spółki stanowiących 

około 75,00% kapitału zakładowego Spółki;  

(b) Akcjonariusz – posiadać będzie nie więcej niż 164.393.000 Akcji dla 

Akcjonariuszy oraz nie mniej niż 3.881.224 sztuk innych akcji Spółki 

stanowiących około 23,54% kapitału zakładowego Spółki; 

(c) Pozostali akcjonariusze – posiadać będą 10.413.776 sztuk akcji zwykłych na 

okaziciela stanowiących około 1,46% kapitału zakładowego Spółki.  

11 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA PO ZAWARCIU UKŁADU  

11.1 W ciągu 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od daty uprawomocnienia się postanowienia 

w sprawie zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji Układowych, Zarząd 

zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym:  
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(a) odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z statutem Spółki; 

(b) uchylenie i podjęcie na nowo niektórych bądź wszystkich Uchwał na wypadek, 

gdyby Uchwały zostały zaskarżone przez zgłaszających sprzeciw 

akcjonariuszy Spółki lub gdyby z innych przyczyn niezależnych od Spółki 

wykonanie przez Spółkę i Zarząd zobowiązań z art. 4.3 oraz art.7.1-7.2 

Umowy było niemożliwie, utrudnione, opóźniało się lub napotykało na trudne 

do przezwyciężenia przeszkody; 

(c) przyjęcie zmian do Statutu Spółki zgodnie z treścią Załącznika nr 9, w 

przypadku, gdyby treść obowiązującego statutu Spółki z uwzględnieniem 

zmian do Statutu Spółki wynikających z podjętych Uchwał różniła się od treści 

Załącznika nr 9.  

11.2 Wierzyciele zapewnią, aby w pierwszym Dniu Roboczym po zakończeniu obrad 

Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie art. 11.1, nie później jednak niż w 

pierwszym Dniu Roboczym po dniu, w którym zostanie dokonany wpis do rejestru 

przedsiębiorców zmian statutu Spółki przewidzianych w Załączniku nr 9, 

Akcjonariusz we współpracy i w porozumieniu z Radą Nadzorczą, na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej, powołali Zarząd, którego skład będzie zgodny z treścią statutu 

Spółki uzgodnionego w Załączniku nr 9. 

12 NOWE FINANSOWANIE 

12.1 Wierzyciele wymienieni w Załączniku nr 11 i Spółka zawrą Umowę Nowego 

Finansowania zasadniczo na warunkach zgodnych z treścią projektu Umowy Nowego 

Finansowania stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy w terminie [•] od Daty 

Wejścia w Życie nie później jednak niż w Dniu Roboczym poprzedzającym 

głosowanie Propozycji Układowych na zgromadzeniu wierzycieli. 

12.2 Wierzyciele wymienieni w Załączniku nr 11 i Spółka będą podejmować wszelkie 

niezbędne działania i będą działać w dobrej wierze, aby Umowa Nowego 

Finansowania została zawarta w terminie przewidzianym w art. 12.1 powyżej i weszła 

w życie niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia w sprawie 

zatwierdzenia Układu zgodnie z treścią Propozycji Układowej.  

12.3 Spółka będzie informować Wierzycieli o wszelkich działaniach podejmowanych i 

niezbędnych do zapewnienia zawarcia i wejścia w życie Umowy Nowego 

Finansowania w terminach przewidzianych w art. 12.2 powyżej. 

13 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

13.1 Spółka oświadcza wobec każdego Wierzyciela, że: 

(a) jest uprawniona do zawarcia i wykonania Umowy oraz transakcji 

przewidzianych w Umowie, a także przedsięwzięła i wykonała wszystkie 

niezbędne czynności w celu zatwierdzenia, zawarcia i wykonania Umowy oraz 

przewidzianych w niej transakcji; 

(b) podpisanie przez Spółkę Umowy oraz wykonanie jej praw i zobowiązań 

wynikających z Umowy nie stanowi ani nie doprowadzi do naruszenia 
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obowiązujących przepisów prawa, bądź któregokolwiek z jej dokumentów 

założycielskich; 

(c) nie podejmowała, oraz według jej najlepszej wiedzy, nie były podejmowane 

wobec niej działania mające na celu lub skutkujące uszczupleniem jej majątku 

na szkodę Wierzycieli; 

(d) za wyjątkiem zgody nadzorcy sądowego, i innych przypadków przewidzianych 

w niniejszej Umowie, żadna zgoda, zrzeczenie się, zatwierdzenie, zarządzenie 

lub upoważnienie jakiejkolwiek osoby trzeciej lub organu, nie jest wymagane 

ze strony Spółki w związku z podpisaniem i wykonaniem przez Spółkę 

niniejszej Umowy i Układu, oraz stosowaniem się przez Spółkę do 

postanowień niniejszej Umowy. 

(e) na dzień podpisania niniejszej Umowy, liczba wyemitowanych i 

nieumorzonych akcji Spółki wynosi 14.295.000, w tym 3.740.000 akcji 

uprzywilejowanych. 

(f) na dzień podpisania niniejszej Umowy, obowiązuje Statut Spółki i nie ulegał 

on zmianie i nie były podejmowane uchwały Walnego Zgromadzenia ani 

żadne inne czynności zmierzające do zmiany Statutu Spółki za wyjątkiem 

zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd celem przyjęcia Uchwał. 

13.2 Każdy z Wierzycieli indywidualnie oświadcza i zapewnia każdą z pozostałych Stron, 

że: 

(a) wyraża zgodę na warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki zawarte w 

Propozycjach Układowych; 

(b) jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy oraz transakcji 

przewidzianych w Umowie, a także przedsięwziął i wykonał wszystkie 

niezbędne czynności w celu zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy oraz 

przewidzianych w niej transakcji; 

(c) podpisanie przez Wierzyciela Umowy oraz wykonanie jego praw i zobowiązań 

wynikających z Umowy nie stanowi ani nie doprowadzi do naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa, bądź któregokolwiek z jego dokumentów 

założycielskich; 

(d) za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, żadna zgoda, 

zrzeczenie się, zatwierdzenie, zarządzenie lub upoważnienie jakiejkolwiek 

osoby trzeciej lub organu, nie jest wymagane ze strony Wierzyciela w związku 

z podpisaniem i wykonaniem przez Wierzyciela niniejszej Umowy i Układu, 

oraz stosowaniem się przez Wierzyciela do postanowień niniejszej Umowy; 

(e) nabycie akcji Spółki przez Wierzyciela na mocy Układu, nie będzie wymagać 

uzyskania przez Wierzyciela zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów.  

13.3 Akcjonariusz oświadcza i zapewnia każdą z pozostałych Stron, że: 
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(a) na dzień podpisania niniejszej Umowy, Akcjonariuszy jest posiadaczem 

3.881.224 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 42,23% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, w tej liczbie: a) 146.170 i 0,81% stanowią akcje 

zwykłe na okaziciela, a 3.735.054 i 41,42% stanowią akcje serii A 

uprzywilejowane, co do głosu zgodnie ze Statutem Spółki;  

(b) przysługuje mu wobec Spółki Wierzytelność z tytułu Pożyczki w wysokości 

35.902.470,90 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwa tysiące 

czterysta siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) według stanu na 

Dzień Ogłoszenia Upadłości.  

13.4 Dalsze zapewnienia Stron. 

Każda ze Stron niniejszej Umowy zgadza się podpisać i dostarczyć takie inne 

dokumenty oraz podjąć takie inne czynności, jakie mogą być zasadnie niezbędne lub 

celowe dla wykonania niniejszej Umowy oraz realizacji transakcji w niej 

przewidzianych. 

14 POROZUMIENIE MIĘDZY WIERZYCIELAMI 

14.1 Charakter Praw i Zobowiązań Wierzycieli 

(a) O ile wszyscy Wierzyciele nie uzgodnili inaczej: 

(i) zobowiązania Wierzyciela z tytułu Umowy są podzielne; 

(ii) niewypełnienie przez Wierzyciela zobowiązań z tytułu Umowy nie 

wpływa na zobowiązania innego Wierzyciela z tytułu Umowy; oraz 

(iii) żaden Wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania 

innego Wierzyciela z tytułu Umowy. 

(b) Prawa każdego Wierzyciela z tytułu Umowy: 

(i) mogą być wykonywane tak często, jak jest to konieczne; 

(ii) są kumulatywne i nie wyłączają praw, które wynikają z ogólnych 

przepisów prawa; oraz 

(iii) mogą być przedmiotem zrzeczenia się jedynie na piśmie i w sposób 

wyraźnie określony. 

(c) Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie prawa nie stanowi zrzeczenia się 

danego prawa. 

15 PRZYPADKI NARUSZENIA  

15.1 Każde ze zdarzeń i każda z okoliczności opisanych w niniejszym art. 15 (Przypadki 

Naruszenia) stanowi Przypadek Naruszenia: 

(a) Oświadczenie złożone przez Spółkę w niniejszej Umowie będzie lub okaże się 

niezgodne z prawdą w chwili złożenia w jakimkolwiek istotnym aspekcie; 
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(b) Spółka nie wykona ciążącego na niej istotnego zobowiązania należycie w 

terminie przewidzianym w Umowie lub nie wykona ciążącego na niej 

zobowiązania należycie, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania innej Strony 

uprawnionej do żądania świadczenia od Spółki w terminie rozsądnie 

wyznaczonym Spółce przez Stronę uprawnioną na wykonanie ciążącego na 

niej obowiązku. 

15.2 Strony zobowiązane są powiadamiać się wzajemnie o każdym stwierdzonym 

Przypadku Naruszenia ujawniając przy tym wszystkim pozostałym Stronom 

jednocześnie okoliczności każdego stwierdzonego Przypadku Naruszenia.  

15.3 Przypadek Naruszenia zgodnie z postanowieniami art. 15.1 powyżej nie będzie mieć 

miejsca, jeśli naruszenie może zostać naprawione i zostanie naprawione w terminie 10 

(dziesięciu) Dni Roboczych od przekazania odnośnego powiadomienia zgodnie z art. 

15.2 lub od chwili, gdy Wierzyciele uzyskają informację o takim Przypadku 

Naruszenia w inny sposób, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi 

wcześniej.  

15.4 Zawiadomienie o Naruszeniu  

(a) Bez uszczerbku dla zobowiązań Stron wynikających z art. 15.2 Spółka jest 

zobowiązana zawiadomić Wierzycieli o każdym Naruszeniu, w tym 

Naruszeniu przez Spółkę (oraz o ewentualnych czynnościach podjętych w celu 

naprawienia Naruszenia) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 

wystąpieniu Naruszenia; 

(b) Niezwłocznie na żądanie każdego Wierzyciela Spółka przedstawi 

Wierzycielom zaświadczenie, podpisane w jej imieniu zgodnie z zasadami 

reprezentacji, potwierdzające, że nie występuje Naruszenie przez Spółkę oraz 

że nie otrzymała informacji o Naruszeniu od Wierzyciela lub, jeżeli 

Naruszenie występuje, opisujące to Naruszenie i określające ewentualne 

czynności podejmowane w celu jego naprawienia. 

16 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

16.1 Wierzyciele mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez 

złożenie Spółce wypowiedzenia na piśmie, w trybie wskazanym w art. 16.2, jeżeli 

wystąpił i trwa Przypadek Naruszenia. 

16.2 Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Spółce oraz wszystkim 

Wierzycielom na adresy wskazane w Umowie lub Oświadczeniach o Przystąpieniu. 

16.3 Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy będzie uznawane za skuteczne wobec Stron 

z chwilą doręczenia go pozostałym Stronom, przy czym jeżeli doręczenie ma miejsce 

po godzinie 18:00, wówczas wypowiedzenie jest skuteczne od kolejnego Dnia 

Roboczego. 

16.4 Wypowiedzenie jest skuteczne tylko wobec Wierzyciela, który wypowiadał Umowę. 
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17 ZAWIADOMIENIA 

17.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia i 

oświadczenia przekazywane przez Strony w związku z Umową będą wysyłane na 

adresy wskazane poniżej, przy czym takie zawiadomienia i oświadczenia, dla których 

Umowa nie zastrzega formy pisemnej pod rygorem nieważności, mogą mieć postać 

komunikatów elektronicznych wysyłanych z lub na adresy e-mail wskazane poniżej. 

(a) PBG S.A. w upadłości układowej 

Adres: ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo 

Tel.:  61 665 17 00 

Fax:  61 665 17 01 

Do wiadomości:  Zarząd Spółki 

E-mail:   restrukturyzacja@pbg-sa.pl 

17.2 W przypadku Wierzycieli – adres siedziby danego Wierzyciela wskazany przy jego 

podpisie pod Umową. 

17.3 Każda ze Stron może zmienić swoje dane do zawiadomień, przekazując pozostałym 

Stronom stosowne zawiadomienie. 

18 POUFNOŚĆ 

18.1 Każdy z Wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje 

przekazywane mu przez któregokolwiek z pozostałych Wierzycieli lub Spółkę lub w 

ich imieniu w związku ze Spółką lub w związku z dokumentem powiązanym z 

Umową, za wyjątkiem ujawniania informacji, których ujawnienie wymagane jest 

przepisami prawa albo, co do których, Spółka zwolniła z obowiązku zachowania 

poufności lub tajemnicy bankowej lub innej tajemnicy zawodowej na podstawie 

art.18.2. 

18.2 Spółka zwalnia każdego Wierzyciela z obowiązku zachowania poufności lub 

tajemnicy bankowej oraz upoważnia każdego z nich do przekazywania informacji, o 

których mowa w art.18.1: 

(a) innemu Wierzycielowi; 

(b) wszystkim profesjonalnym doradcom lub audytorom powołanym przez 

Wierzycieli lub Spółkę oraz ich pracownikom i współpracownikom; 

przy czym każdy z podmiotów wymienionych w art. 18.2(a) - 18.2(b) powyżej jest 

uprawniony do przekazania informacji uzyskanych zgodnie z niniejszym artykułem 

innym podmiotom wymienionym w art. 18.2(a) - 18.2(b). 

18.3 Wierzyciele niniejszym potwierdzają, iż w związku z faktem, że Spółka jest spółką 

publiczną, której akcje są notowane na rynku regulowanym GPW, niektóre informacje 

dotyczące lub związane ze Spółką i jej grupą, Umową mogą zostać uznane za 

„informacje poufne” w rozumieniu Artykułu 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o 

obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi”), a Wierzyciele i ich przedstawiciele, którym takie informacje zostaną 

mailto:restrukturyzacja@pbg-sa.pl
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ujawniane, mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów dotyczących 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

18.4 Żadna ze Stron, bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich pozostałych Stron, nie 

przekaże do publicznej wiadomości żadnego zawiadomienia ani nie ujawni informacji 

dotyczących Umowy, za wyjątkiem opublikowania przez Spółkę lub inną Stronę 

będącą spółką publiczną stosownego raportu bieżącego (o ile spełnione będą 

przesłanki wymagające takiej publikacji). 

18.5 Wierzyciele uprawnieni są do udostępniania wszelkich informacji, dokumentów, 

raportów uzyskanych w związku z Umową na rzecz swoich doradców prawnych, 

doradców finansowych oraz audytorów. 

18.6 Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym art. 18 

obowiązuje do Daty Wygaśnięcia. 

18.7 Zobowiązania Stron przewidziane w niniejszym art. 18 pozostają bez uszczerbku dla 

postanowień umów o poufności zawartych pomiędzy poszczególnymi Wierzycielami 

a Spółką. 

19 INTERPRETACJA 

Strony niniejszej Umowy wspólnie uczestniczyły w negocjacjach i przygotowywaniu 

niniejszej Umowy. W przypadku sporu, co do treści lub interpretacji Umowy, niniejsza 

Umowa będzie interpretowana tak, jakby została przygotowana wspólnie przez Strony. 

Wyklucza się istnienie jakiegokolwiek domniemania lub ciężaru dowodu na korzyść lub 

przeciwko którejkolwiek ze Stron z powodu autorstwa któregokolwiek z postanowień 

niniejszej Umowy.  

20 ROZŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ 

Jeżeli postanowienie Umowy jest lub stanie się pod jakimkolwiek względem niezgodne z 

prawem, nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem, 

ważność lub skuteczność innego postanowienia Umowy. 

21 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

Żaden z Wierzycieli nie może dokonać cesji, przeniesienia swych praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Stron. 

22 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY 

22.1 Każdy wierzyciel Spółki posiadający Wierzytelność Objętą Układem („Wierzyciel 

Przystępujący”) może przystąpić do niniejszej Umowy w charakterze Wierzyciela w 

rozumieniu niniejszej Umowy poprzez doręczenie Spółce należycie wypełnionego 

Oświadczenia o Przystąpieniu. 

22.2 Z chwilą doręczenia Spółce należycie wypełnionego Oświadczenie o Przystąpieniu 

Wierzyciel Przystępujący nabywa prawa i przyjmuje obowiązki Wierzyciela 

wynikające z niniejszej Umowy i staje się Wierzycielem w rozumieniu niniejszej 

Umowy.  
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22.3 Spółka przekaże pozostałym Wierzycielom kopię otrzymanego Oświadczenia o 

Przystąpieniu zgodnie z art. 17 (Zawiadomienia) w terminie 3 (trzy) Dni Roboczych 

od dnia otrzymania należycie wypełnionego Oświadczenia o Przystąpieniu. 

23 ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

24 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

Niniejsza Umowa oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niej wynikające lub z nią 

związane podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy 

powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.  

25 KOSZTY 

Każda ze stron niniejszej Umowy będzie wyłącznie odpowiedzialna za wszelkie koszty i 

wydatki ponoszone przez nią w związku z negocjowaniem, przygotowaniem i zawarciem 

niniejszej Umowy oraz przestrzeganiem przez nią postanowień niniejszej Umowy. 

26 EGZEMPLARZE 

Niniejsza Umowa może zostać podpisana w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy 

będzie uważany za oryginał i z których wszystkie będą stanowiły jeden i ten sam dokument. 

.  
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[STRONA UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ ZAWIERAJĄCA PODPISY] 

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, strony niniejszej Umowy spowodowały podpisanie 

niniejszej Umowy przez odpowiednich członków ich kadry kierowniczej należycie w tym 

celu upoważnionych, w dniu wymienionym na wstępie. 
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Lista Wierzycieli 

Załącznik nr 2 Propozycje Układowe  

Załączniki nr 3-8 3. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia 

kapitału zakładowego Spółki; 

4. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zamiany 

imiennych, uprzywilejowanych akcji serii A należących m.in. 

do Akcjonariusza na akcje zwykłe na okaziciela;  

5. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie 

uchwalenia podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki; 

6. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany 

Statutu w zakresie zmian ustroju i kompetencji Zarządu i 

Rady Nadzorczej; 

7. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

8. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki (uwzględniający wejście w 

życie uchwały w sprawie uchwalenia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, której projekt stanowi załącznik nr 5 do 

Umowy). 

Załącznik nr 9 Statut Spółki po Restrukturyzacji 

Załącznik nr 10 Oferta Zbycia Wierzytelności Zbywanych (wzór) [do 

uzgodnienia] 

Załącznik nr 11 Umowa Nowego Finansowania [na dzień sporządzenia 

niniejszego projektu, Załącznik 11 zawiera opis podstawowych 

warunków nowego finansowania, jakie przewiduje Spółka] 

Załącznik nr 12 Oświadczenie o Przystąpieniu (wzór) 

Załącznik nr 13 Lista Wierzytelności 

 


