
ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO UMOWY RESTRUKTYZACYJNEJ 

  

PROPOZYCJE UKŁADOWE  

 

Niniejsze propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały sporządzone przez 

spółkę PBG S.A. w upadłości układowej („Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie k. 

Poznania i przyjęte, jako ostateczne i wiążące Spółkę propozycje restrukturyzacji 

zobowiązań Spółki, uchwałą Zarządu Spółki w dniu [●] 2013 r.  

Propozycje Układowe zostały sporządzone przez Spółkę celem ich przedstawienia 

wierzycielom Spółki, do zatwierdzenia przez nich poprzez głosowanie na zgromadzeniu 

wierzycieli w ramach postepowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu 

toczącego się w odniesieniu do Spółki i wszczętego na wniosek Spółki, postanowieniem z 

dnia 13 czerwca 2012 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto (sygn. akt 

XI GU 149/12).  

Propozycje Układowe zawierają opis warunków restrukturyzacji zobowiązań Spółki 

wobec wszystkich wierzycieli Spółki, których wierzytelności są objęte układem z mocy 

prawa oraz z mocy zgłoszenia wierzytelności na listę wierzytelności.  

Spółka proponuje układ o następującej treści: 

I Warunki wspólne dla wszystkich wierzycieli. 

Wszystkich wierzycieli objętych układem obowiązywać będą następujące warunki ogólne: 

1. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w 

obrębie grupy („Grupa”), do której będzie należał dany wierzyciel lub/oraz jego 

wierzytelność. Grupy obejmują kategorie interesów wierzycieli, do których zostaną 

przyporządkowani wszyscy wierzyciele oraz wszystkie wierzytelności objęte układem 

na zasadach tam określonych. Każda wierzytelność będzie zaspokojona tylko w 

ramach jednej Grupy, przy czym jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności 

może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które 

mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.  

2. Poszczególne wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez 

Spółkę na podstawie układu w ramach Grupy, do której wierzyciele będą należeć w 

dacie przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. 

3. W załącznikach do niniejszego układu, podział wierzycieli na kategorie interesów i 

przyporządkowanie wierzytelności do poszczególnych Grup oraz wykazy zawierające 

wskazanie świadczeń należnych wierzycielom od Spółki na podstawie układu, zostały 

dokonane na podstawie listy wierzytelności złożonej przez Nadzorcę Sądowego w 

dniu 12 czerwca 2013, o której sporządzeniu Sędzia-Komisarz ogłosił poprzez 

obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lipca 

2013 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z [●] [sprzeciwy, co do uznania i 

odmowy uznania wierzytelności oraz innych zmian dokonanych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa], zatwierdzonej postanowieniem Sędziego-

Komisarza [●] z dnia [●] i dalszych zmian wynikających z [uzupełniających list 
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wierzytelności] zatwierdzonych postanowieniami Sędziego-Komisarza [●] z dnia [●] 

(„Lista Wierzytelności”). W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami 

znajdującymi w załącznikach do układu a listą wierzytelności obowiązującą w dacie 

głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, wiąże lista wierzytelności 

obowiązująca w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli. 

4. Układ będzie wykonywany przez Spółkę przez okres („Okres Wykonywania 

Układu”) rozpoczynający się od pierwszego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego 

następującego się po miesiącu, w którym dojdzie do uprawomocnienia się 

postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w sprawie zatwierdzenia 

układu („Data Rozpoczęcia Spłat”), a kończący się w dniu przypadającym 

dwadzieścia cztery kwartały kalendarzowe po Dacie Rozpoczęcia Spłat („Data 

Zakończenia Spłat”). 

5. Z zastrzeżeniem Dodatkowych Spłat (zdefiniowanych poniżej), wszystkie 

świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności 

objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach („Raty Układowe”) w 

jednolitych terminach dla wszystkich Grup.  

6. Wszystkie Raty Układowe będą płatne do 10 dnia każdego półrocza kalendarzowego 

rozpoczynającego się w Okresie Wykonywania Układu („Termin Płatności Rat 

Układowych”). 

7. Akcje Spółki („Akcje”), które zgodnie z układem otrzymają wierzyciele uprawnieni 

do Konwersji Wierzytelności na Akcje w wyniku przyjęcia, zatwierdzenia układu i 

uprawomocnienia się postanowienia sądu zatwierdzającego układ, będą akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda z prawem 

do 1 głosu na akcję, oznaczone w statucie Spółki, jako akcje serii H. Akcje będą 

zdematerializowane i będą podlegały dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Akcje będą opłacone gotówkowo tj. wierzytelnościami układowymi. 

Akcje wydane w ramach Konwersji Wierzytelności na Akcje (zdefiniowanej poniżej) 

będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku, tj. za rok obrotowy 

rozpoczynający się 1 stycznia 2013 r. Akcje pochodzące z Konwersji Wierzytelności 

na Akcje będą wydane przez Spółkę wierzycielom uprawnionym zgodnie z układem, 

na podstawie układu oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki z dnia [●] z 

uwzględnieniem zmian Statutu wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia [●] 2013 r. o numerach od [●] do [●].1  

8. Wierzyciel z Grupy 3, 5 oraz 7 będzie uprawniony do otrzymania Akcji Spółki w 

ramach Konwersji Wierzytelności na Akcje oraz Akcji dla Akcjonariuszy 

(zdefiniowanych poniżej), jeżeli jego wierzytelność będzie umieszczona na Liście 

Wierzytelności według stanu na dzień głosowania nad układem na zgromadzeniu 

wierzycieli. 

9. Z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału Spółki obejmującego Akcje wydane 

wierzycielom w ramach Konwersji Wierzytelności na Akcje oraz Akcji dla 

                                                 
1 Uchwały te obejmują: a) uchwałę nr [●] w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, b) uchwałę nr [●] 

w sprawie w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu, c) uchwałę nr [●] w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu (o ile uchwała ta wejdzie w życie), 

d) uchwałę nr [●] w sprawie zmiany statutu Spółki, e) uchwałę nr [●] w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (o ile uchwała ta 

wejdzie w życie) lub f) uchwałę nr [●] w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (o ile uchwała ta wejdzie w życie). 
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Akcjonariuszy wygasną roszczenia wierzycieli z tytułu wierzytelności podlegających 

zamianie na Akcje Spółki. 

10. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki emisji Akcji 

oraz Akcji dla Akcjonariuszy zawarte w układzie. 

11. W zakresie, w jakim układ nie przewiduje pełnego zaspokojenia wierzytelności 

objętych układem poprzez albo to: Raty Układowe, Dodatkowe Spłaty, zaspokojenie 

wierzytelności w ramach Konwersji Wierzytelności na Akcje oraz w drodze zamiany 

wierzytelności układowych na Akcje dla Akcjonariuszy, wierzytelności 

poszczególnych wierzycieli objęte układem ulegają umorzeniu. 
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II Warunki dla poszczególnych Grup. 

1. Grupa 1. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne wynikające z 

umów, z wyłączeniem ich wierzytelności z Grup 3, 4 i 6 oraz wierzycieli i ich 

wierzytelności należących do Grupy 2, 5 oraz Grupy 7 („Grupa 1”).  

Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem 

wierzytelności pieniężne wynikające z umów. Do Grupy 1 nie należą wierzytelności, 

które jednocześnie kwalifikują się do ujęcia w jednej z następujących Grup: Grupa 3, 

Grupa 4 i Grupa 6 oraz wierzyciele i ich wierzytelności należący do Grupy 2, 5 oraz 

Grupy 7.  

Do Grupy 1 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 1 („Wykaz 1”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 1, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 1 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 1 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz odsetek od 

należności głównych (ustawowych, umownych lub wnikających z innej podstawy 

prawnej), należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia ogłoszenia upadłości 

(wyłączając ten dzień) zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy 

wierzyciel z Grupy 1 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w 

Terminach Płatności Rat Układowych w Okresie Wykonywania Układu, kwotę 

500.000 (pięćset tysięcy) złotych oraz 20 % nadwyżki jego wierzytelności ponad 

kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. 

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Wykaz 1. Wykaz 1 zawiera informacje o wysokości Rat Układowych należnych 

poszczególnym wierzycielom z Grupy 1 w poszczególnych Terminach Płatności Rat 

Układowych zgodnie z treścią Listy Wierzytelności.  
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2. Grupa 2. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej 

wysokości nieprzekraczającej sumy 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

na dzień ogłoszenia upadłości Spółki, z wyłączeniem ich wierzytelności z Grup 4 i 

6 oraz wierzycieli i wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 7. („Grupa 

2”). 

Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym 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), nieprzekraczającej łącznie sumy 500.000 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych) w stosunku do wierzyciela według stanu na dzień ogłoszenia 

upadłości Spółki. Do Grupy 2 nie należą wierzytelności, które jednocześnie 

kwalifikują się do ujęcia w jednej z następujących Grup: Grupa 4 i Grupa 6 oraz 

wierzyciele i wierzytelności należący do Grupy 5 oraz Grupy 7. 

Do Grupy 2 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 2 („Wykaz 2”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 2, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 2 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 2 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz odsetek od 

należności głównych (ustawowych, umownych lub wnikających z innej podstawy 

prawnej) należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia ogłoszenia upadłości 

(wyłączając ten dzień), zostaną zaspokojone przez Spółkę w całości, w Ratach 

Układowych płatnych w Terminach Płatności Rat Układowych w Okresie 

Wykonywania Układu.  

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości.  

Wykaz 2. Wykaz 2 zawiera informacje o wysokości Rat Układowych należnych 

poszczególnym wierzycielom z Grupy 2 w poszczególnych Terminach Płatności Rat 

Układowych zgodnie z treścią Listy Wierzytelności.  
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3. Grupa 3. Wierzyciele będący stronami umów konsorcjum zawartych ze Spółką z 

tytułu umów konsorcjum oraz wierzyciele [nazwy do uzupełnienia przed datą 

głosowania nad układem] będący głównymi dostawcami Spółki, kluczowymi dla 

realizacji kontraktów istotnych dla wykonania układu, z wyłączeniem ich 

wierzytelności z Grup 4 i 6 oraz wierzycieli i wierzytelności należących do Grupy 

2, 5 oraz Grupy 7 („Grupa 3”).  

Grupa 3 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem 

wierzytelności pieniężne wynikające z umów konsorcjum obowiązujących w dacie 

głosowania nad przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz wierzycieli 

[nazwy do uzupełniania przed datą głosowania nad układem], którzy są głównymi 

dostawcami Spółki, kluczowymi dla realizacji kontraktów istotnych dla wykonania 

układu. Do Grupy 3 nie należą wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują się do 

ujęcia w jednej z następujących Grup: Grupa 4 i Grupa 6 oraz wierzyciele i 

wierzytelności należący do Grupy 2, 5 oraz Grupy 7.  

Do Grupy 3 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 3 („Wykaz 3”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 3, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 3 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 3 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz 

odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych, lub wnikających z 

innej podstawy prawnej) należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia 

ogłoszenia upadłości (wyłączając ten dzień) zostaną zaspokojone przez Spółkę 

w 15 % ogółem, w Ratach Układowych płatnych w Terminach Płatności Rat 

Układowych w Okresie Wykonywania Układu.  

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Akcje. W części niepodlegającej spłacie, wierzytelności z Grupy 3 zostaną w 

dacie uprawomocnienia się postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu, 

zamienione na Akcje Spółki nowej emisji serii H („Konwersja 

Wierzytelności na Akcje”).  

Do otrzymania Akcji uprawniony będzie każdy wierzyciel, który będzie 

posiadał wierzytelności należące do Grupy 3 umieszczone na liście 

wierzytelności w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli. 

Wierzyciele z Grupy 3 otrzymają ogółem nie więcej niż [17.227.290]
2
 sztuk 

Akcji. 

Każdy wierzyciel z Grupy 3 otrzyma taką liczbę Akcji z Akcji ogółem 

przeznaczonych dla wierzycieli z Grupy 3, która odpowiada udziałowi jego 

wierzytelności należących do Grupy 3 umieszczonych na liście wierzytelności 

                                                 
2 Wierzyciele z Grupy 3 oraz Grupy 5 otrzymają około 75% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji. Dokładne liczby oraz podział 

będą przedmiotem decyzji podjętej na podstawie ostatecznej listy wierzytelności. 
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w ogólnej kwocie wierzytelności należących do Grupy 3 umieszczonych na 

liście wierzytelności, przysługujących wierzycielom z Grupy 3. W przypadku, 

gdy z zastosowania powyższej proporcji będzie wynikało, że wierzycielowi 

miałaby zostać przydzielona ułamkowa część akcji, nie zostanie ona 

przydzielona. 

Cena emisyjna każdej Akcji otrzymanej przez wierzyciela z Grupy 3, wyniesie 

0,02 złotego (dwa grosze) i zostanie pokryta wierzytelnością danego 

wierzyciela z Grupy 3 objętą układem. 

Wykaz 3. Wykaz 3 zawiera informacje: (i) o wysokości Rat Układowych w 

poszczególnych Terminach Płatności Rat Układowych zgodnie z treścią Listy 

Wierzytelności oraz (ii) o liczbie Akcji należnych poszczególnym 

wierzycielom z Grupy 3 zgodnie z treścią Listy Wierzytelności.  
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4. Grupa 4. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z następujących 

tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż 

pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w 

spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i 

nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i 

odsetek innych, niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, 

(v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła 

zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem 

niedozwolonym, e) przyjęcia odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte 

wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja 

pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, f) przyjęcia 

odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań 

pozaumownych nieujętych w innych Grupach („Grupa 4”).  

Grupa 4 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem 

wierzytelności z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu 

opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, 

(ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż 

pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych, niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) 

świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – 

niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody 

wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) przyjęcia odpowiedzialności za 

niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, 

innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne osoby 

trzeciej, f) przyjęcia odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby, g) innych 

zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych Grupach.  

Do Grupy 4 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 4 („Wykaz 4”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności Grupy 4, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 4 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 4 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz 

odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wnikających z 

innej podstawy prawnej) należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia 

ogłoszenia upadłości (wyłączając ten dzień) zostaną zaspokojone przez Spółkę 

w 8 % ogółem, w Ratach Układowych płatnych w Terminach Płatności Rat 

Układowych w Okresie Wykonywania Układu. 

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Wykaz 4. Wykaz 4 zawiera informacje o wysokości Rat Układowych 

należnych poszczególnym wierzycielom z Grupy 4 w poszczególnych 

Terminach Płatności Rat Układowych zgodnie z treścią Listy Wierzytelności.   
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5. Grupa 5. Wierzytelności obligatariuszy, banków (krajowych i zagranicznych), 

instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń (krajowych i zagranicznych), 

leasingodawców oraz firm inwestycyjnych (w tym zwłaszcza domów maklerskich 

oraz zagranicznych firm inwestycyjnych), z wyłączeniem ich wierzytelności z 

Grup 4 i 6 oraz wierzycieli i wierzytelności należących do Grupy 7 („Grupa 5”). 

Grupa 5 obejmuje objęte układem wierzytelności pieniężne wobec Spółki 

następujących kategorii wierzycieli: obligatariuszy, banków (krajowych i 

zagranicznych), instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń (krajowych i 

zagranicznych), leasingodawców oraz firm inwestycyjnych (w tym zwłaszcza domów 

maklerskich oraz zagranicznych firm inwestycyjnych) wynikające z istniejących w 

dacie ogłoszenia upadłości Spółki tytułów, w szczególności, lecz nie wyłącznie: (i) 

obligacji wyemitowanych przez Spółkę (ii) umów kredytowych, (iii) umów pożyczki, 

(iv) zleceń wystawienia gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i roszczeń do 

Spółki o zwrot kwot wypłaconych na rzecz beneficjentów gwarancji z tytułu 

wystawionych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, (v) terminowych 

transakcji finansowych, (vi) umów o prowadzenie rachunków bankowych, (vii) umów 

poręczenia, (viii) gwarancji pieniężnych wykonania zobowiązań przez inne podmioty, 

(ix) umów ubezpieczenia, (xi) poręczeń wekslowych, (xii) umów leasingu. Do Grupy 

5 nie należą wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują się do ujęcia w jednej z 

następujących Grup: Grupa 4 i Grupa 6 oraz wierzyciele i wierzytelności należący do 

Grupy 7.  

Do Grupy 5 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 5 („Wykaz 5”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 5, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 5 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 5 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz 

odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wnikających z 

innej podstawy prawnej) należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia 

ogłoszenia upadłości (wyłączając ten dzień) zostaną zaspokojone przez Spółkę 

w 15 % ogółem, w Ratach Układowych płatnych w Terminach Płatności Rat 

Układowych w Okresie Wykonywania Układu. 

Dodatkowe Spłaty. Każdy wierzyciel z Grupy 5, który zawarł ze Spółką 

umowę o udzielenie nowego finansowania do łącznej kwoty 250,000,000 zł 

(dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z dnia [●] („Umowa Nowego 

Finansowania”)
3
 będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej spłaty 

przysługujących mu wierzytelności („Dodatkowa Spłata”), o ile na podstawie 

Umowy Nowego Finansowania do zakończenia Okresu Wykonywania 

Układu: (i) udzieli Spółce kredytu, (ii) udzieli Spółce pożyczki, (iii) obejmie 

w obrocie pierwotnym obligacje emitowane przez Spółkę, (iv) wystawi na 

zlecenie Spółki gwarancję pieniężną lub (v) udzieli Spółce finansowania w 

innej formie oraz na warunkach określonych w Umowie Nowego 

Finansowania (łącznie „Nowe Finansowanie”): 

                                                 
3 Opis zostanie doprecyzowany, po podpisaniu Umowy Nowego Finansowania, zgodnie z jej treścią. 
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Dodatkowa Spłata będzie wynosiła 0,055 złotego za każdy pełny miesiąc 

przypadający w Okresie Wykonywania Układu, w którym Spółka 

wykorzystuje każde pełne 2,50 złotego (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 

udzielonego Nowego Finansowania (tj. kwoty głównej wypłaconego Spółce 

kredytu, kwoty głównej wypłaconej Spółce pożyczki, wartości nominalnej 

nabytej i opłaconej obligacji Spółki lub kwoty gwarancji pieniężnej 

wystawionej na zlecenie Spółki lub kwoty innej, wykorzystywanej przez 

Spółkę, formy finansowania określonej w Umowie Nowego Finansowania). 

Łączna kwota Dodatkowych Spłat, które Spółka wypłaci wszystkim 

wierzycielom, którzy udzielili Spółce Nowego Finansowania 

wykorzystywanego przez Spółkę nie przekroczy kwoty 400.000.000 (czterysta 

milionów) złotych („Maksymalna Kwota Dodatkowych Spłat”). 

Uprawnienie wierzyciela do otrzymania Dodatkowej Spłaty powstaje 

narastająco z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca, w którym Spółka 

wykorzystuje każde pełne 2,50 złotego (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 

udzielonego przez takiego wierzyciela Nowego Finansowania. W przypadku, 

gdy należna wierzycielowi kwota Dodatkowej Spłaty obejmuje ułamkowe 

części grosza, podlegają one zaokrągleniu w dół do pełnego grosza. 

Dodatkowe Spłaty będą wypłacane przez Spółkę w terminach określonych w 

Wykazie 5.  

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Akcje. W części niepodlegającej spłacie, wierzytelności z Grupy 5 podlegają 

Konwersji Wierzytelności na Akcje na nie więcej niż [518.836.710]
4
 Akcji 

ogółem w podziale na dwie transze zgodnie z regułami poniższymi:  

a) w ramach pierwszej transzy Akcji („Pierwsza Transza Akcji”) 

wierzytelności z Grupy 5 będą podlegać Konwersji Wierzytelności na Akcje 

na nie więcej niż [●] Akcji na następujących warunkach:  

Akcje w ramach Pierwszej Transzy Akcji otrzyma każdy wierzyciel, 

który będzie posiadał wierzytelności należące do Grupy 5 umieszczone 

na liście wierzytelności w dacie głosowania nad układem na 

zgromadzeniu wierzycieli. 

Każdy wierzyciel z Grupy 5 będzie uprawniony do otrzymania takiej 

liczby Akcji spośród ogólnej liczby Akcji przeznaczonych do podziału 

w ramach Pierwszej Transzy Akcji, jaka będzie wynikała ze stosunku, 

w jakim jego wierzytelności należące do Grupy 5 umieszczone na 

liście wierzytelności w dacie głosowania nad układem na 

zgromadzeniu wierzycieli pozostają do sumy wszystkich 

wierzytelności należących do Grupy 5 ujętych na liście wierzytelności 

w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli. W 

przypadku, gdy z zastosowania powyższej proporcji będzie wynikało, 

że wierzycielowi miałaby zostatać przydzielona ułamkowa część akcji, 

nie zostanie ona przydzielona.  

                                                 
4 Wierzyciele z Grupy 5 oraz Grupy 3 otrzymają około 75% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji. Dokładne liczby oraz podział 

będą przedmiotem decyzji podjętej na podstawie ostatecznej listy wierzytelności. 
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Cena emisyjna każdej Akcji otrzymanej przez wierzyciela z Grupy 5 w 

ramach Pierwszej Transzy Akcji dla Grupy 5, wyniesie 0,02 złotego 

(dwa grosze) i zostanie pokryta wierzytelnością danego wierzyciela z 

Grupy 5 objętą układem.  

b) w ramach drugiej transzy Akcji („Druga Transza Akcji”) wierzytelności z 

Grupy 5 będą podlegać Konwersji Wierzytelności na nie więcej niż [●] Akcji 

na następujących warunkach:  

Akcje w ramach Drugiej Transzy Akcji otrzyma każdy wierzyciel, 

który będzie posiadał wierzytelności należące do Grupy 5 umieszczone 

na liście wierzytelności w dacie głosowania nad układem na 

zgromadzeniu wierzycieli, z wyłączeniem wierzycieli, którzy zawarli 

ze Spółką Umowę Nowego Finansowania.  

Każdy wierzyciel z Grupy 5 uprawniony do otrzymania Akcji w 

ramach Drugiej Transzy Akcji będzie uprawniony do otrzymania takiej 

liczby Akcji spośród ogólnej liczby Akcji przeznaczonych do podziału 

w ramach Drugiej Transzy Akcji, jaka będzie wynikała ze stosunku, w 

jakim jego wierzytelności należące do Grupy 5 umieszczone na liście 

wierzytelności w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu 

wierzycieli pozostają do sumy wszystkich wierzytelności należących 

do Grupy 5 ujętych na liście wierzytelności w dacie głosowania nad 

układem na zgromadzeniu wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności 

przysługujących wierzycielom z Grupy 5, którzy zawarli ze Spółką 

Umowę Nowego Finansowania. W przypadku, gdy z zastosowania 

powyższej proporcji będzie wynikało, że wierzycielowi miałaby zostać 

przydzielona ułamkowa część akcji, nie zostanie ona przydzielona.  

Cena emisyjna każdej Akcji otrzymanej przez wierzyciela z Grupy 5 w 

ramach Drugiej Transzy Akcji dla Grupy 5, wyniesie 0,02 złotego 

(dwa grosze) i zostanie pokryta wierzytelnością danego wierzyciela z 

Grupy 5 objętą układem. 

Akcje otrzymywane przez wierzycieli w ramach Drugiej Transzy Akcji 

zostaną wydane wraz z Akcjami wydawanymi w ramach Pierwszej 

Transzy Akcji. 

Wykaz 5. Wykaz 5 zawiera - informacje: (i) o wysokości Rat Układowych w 

poszczególnych Terminach Płatności Rat Układowych zgodnie z treścią Listy 

Wierzytelności, (ii) terminach wypłat poszczególnych Dodatkowych Spłat, (iii) o 

liczbie Akcji należnych poszczególnym wierzycielom z Grupy 5 w ramach Pierwszej 

Transzy Akcji zgodnie z treścią Listy Wierzytelności; oraz (iv) o liczbie Akcji, do 

których nabycia mogą być uprawnieni poszczególni wierzyciele z Grupy 5 w ramach 

Drugiej Transzy Akcji zgodnie z treścią Listy Wierzytelności. 
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6. Grupa 6. Wierzytelności banków (krajowych i zagranicznych), instytucji 

kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń (krajowych i zagranicznych) - zależne 

od spełnienia warunku i przyszłe - niewymagalne w dacie sporządzenia i w dacie 

głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, z wyłączeniem wierzycieli 

i wierzytelności należących do Grupy 7 („Grupa 6”). 

Grupa 6 obejmuje objęte układem wierzytelności wobec Spółki banków (krajowych i 

zagranicznych), instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń (krajowych i 

zagranicznych), których powstanie jest zależne od spełnienia warunku w rozumieniu 

art. 272 ust. 3 Prawa Upadłościowego oraz objęte układem wierzytelności przyszłe, 

które nie są wymagalne w dacie sporządzenia i w dacie głosowania nad układem na 

zgromadzeniu wierzycieli, w tym w szczególności (i) wierzytelności o zwrot kwot 

wypłaconych beneficjentom na podstawie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych wystawionych na zlecenie Spółki przed datą ogłoszenia upadłości 

Spółki; (ii) wierzytelności o zwrot kwot wypłaconych beneficjentom na podstawie 

gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na zlecenie innych 

podmiotów przed datą ogłoszenia upadłości Spółki, za które poręczenia udzieliła 

Spółka lub za które Spółka jest solidarnie odpowiedzialna lub które Spółka w inny 

sposób zabezpieczyła lub zagwarantowała oraz (iii) innych wierzytelności 

związanych z wystawionymi na zlecenie Spółki lub innych podmiotów przed datą 

ogłoszenia upadłości Spółki gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniowymi. Do 

Grupy 6 nie należą wierzyciele i wierzytelności należący do Grupy 7.  

Do Grupy 6 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 6 („Wykaz 6”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 6, a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 6 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 6 wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz 

odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wnikających z 

innej podstawy prawnej) należne, a niezapłacone przez Spółkę do dnia 

ogłoszenia upadłości (wyłączając ten dzień) zostaną zaspokojone przez Spółkę 

w 15 % ogółem, w Ratach Układowych płatnych Terminach Płatności Rat 

Układowych w Okresie Wykonywania Układu.  

Wierzytelność z Grupy 6, która stanie się wymagalna po Dacie Rozpoczęcia 

Spłat, będzie spłacana w terminach płatności kolejnych Rat Układowych 

przypadających po dacie, w której wierzytelność stała się wymagana. 

Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna z Wykazem 6.  

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Wykaz 6. Wykaz 6 zawiera informacje o wysokości Rat Układowych w poszczególnych 

Terminach Płatności Rat Układowych zgodnie z treścią Listy Wierzytelności 
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7. Grupa 7. Wierzytelności wierzycieli będących akcjonariuszami Spółki i 

posiadających akcje Spółki zapewniające, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („Grupa 7”). 

Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących akcjonariuszami Spółki i posiadających w 

dacie ogłoszenia upadłości, sporządzenia listy wierzytelności oraz w dacie głosowania 

nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, akcje Spółki zapewniające, co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, którym przysługują 

wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne. 

Do Grupy 7 należą wierzytelności wierzycieli ujęte w wykazie 7 („Wykaz 7”) 

stanowiącym załącznik do układu oraz wszystkich wierzycieli spełniających kryteria 

przynależności do Grupy 7 a nieujętych na liście wierzytelności. Wykaz 7 jest 

wyciągiem z Listy Wierzytelności. 

W Grupie 7, wierzytelności wierzycieli będą zaspokojone przez Spółkę w sposób 

poniższy: 

Spłaty. Wierzytelności z Grupy 7 nie będą podlegać spłacie.  

Odsetki. Odsetki należne od wierzytelności objętych układem za okres od dnia 

ogłoszenia upadłości Spółki podlegają umorzeniu w całości. 

Akcje. Wierzyciele z Grupy 7 otrzymają Akcje Spółki w wyniku Konwersji 

Wierzytelności na Akcje na następujących warunkach („Akcje dla 

Akcjonariuszy”):
5
 

Do otrzymania Akcji dla Akcjonariuszy uprawniony będzie każdy wierzyciel, 

który będzie posiadał wierzytelności należące do Grupy 7 umieszczone na 

liście wierzytelności w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu 

wierzycieli. 

Liczba Akcji dla Akcjonariuszy nie przekroczy ogółem liczby [164.393.000]
6
 

sztuk Akcji.  

Każdy wierzyciel z Grupy 7 otrzyma taką liczbę Akcji dla Akcjonariuszy z 

Akcji dla Akcjonariuszy ogółem przeznaczonych dla wierzycieli z Grupy 7, 

która odpowiada udziałowi jego wierzytelności w ogólnej kwocie 

wierzytelności przysługujących wierzycielom z Grupy 7. W przypadku, gdy z 

                                                 
5 Przed głosowaniem układu na zgromadzeniu wierzycieli propozycja układowa może ulec zmianie, w przypadku, gdyby wierzytelności 

akcjonariuszy, w tym z tytułu pożyczki głównego akcjonariusza udzielonej Spółce, nie zostały ujęte na liście wierzytelności i nie 
podlegały konwersji w ramach układu. W takiej sytuacji – układ będzie przewidywał, że wierzytelność głównego akcjonariusza z tytułu 

pożyczki nie może podlegać spłacie oraz, że będzie zaspokojona wyłącznie poprzez pokrycie ceny emisyjnej akcji serii I emitowanych 

przez Spółkę. Uwzględnienie emisji akcji serii I w układzie jest konieczne, aby wykluczyć na mocy układu możliwości dochodzenia 
zaspokojenia przez akcjonariusza jego wierzytelności wobec Spółki (wykluczyć dochodzenie spłaty) po zawarciu układu w sposób inny 

aniżeli przewidziany w układzie. Układ wiąże wszystkich wierzycieli również tych, których wierzytelności nie zostały ujęte na liście 

wierzytelności. Ewentualna niezbędna zmiana warunków restrukturyzacji w grupie 7 będzie następująca - punkt „Akcje” zostanie 
usunięty a zamiast niego zostanie zaproponowany punkt: 

Prawo do pokrycia ceny emisyjnej Akcji serii I. Wierzyciele z Grupy 7 nabywają uprawnienie do pokrycia ceny emisyjnej akcji Spółki serii 

I o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę dla wierzycieli z Grupy 7 na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu („Akcje dla Akcjonariuszy”) oraz do 

dokonania odpłatnego zapisu i objęcia Akcji Spółki, poprzez udzielnie przez Spółkę mocą układu zgody na dokonywanie potrąceń 
wierzytelności należących do Grupy 7 z ceną emisyjną Akcji dla Akcjonariuszy. 

6 Wierzyciele z Grupy 7 otrzymają około 23,54% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji. Dokładne liczby oraz podział będą 

przedmiotem decyzji podjętej na podstawie ostatecznej listy wierzytelności. 
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zastosowania powyższej proporcji będzie wynikało, że wierzycielowi miałaby 

zostatać przydzielona ułamkowa część akcji, nie zostanie ona przydzielona. 

Cena emisyjna każdej Akcji otrzymanej przez wierzyciela z Grupy 7, wyniesie 

0,02 złotego (dwa grosze) i zostanie pokryta wierzytelnością danego 

wierzyciela z Grupy 7 objętą układem. 

Wykaz 7. Wykaz 7 zawiera informacje o liczbie Akcji dla Akcjonariuszy 

należnych poszczególnym wierzycielom z Grupy 7 zgodnie z treścią Listy 

Wierzytelności. 


