KOMUNIKAT NR 2/07/2018 PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIERZYCIELI
USTANOWIONEJ W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 13 LIPCA 2018 R.
Przewodniczący Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki
GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Radę Wierzycieli, Przewodniczący Rady Wierzycieli skontaktował się telefonicznie
w dniu 5 lipca 2018 r. z Panem Georgem Świrskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dłużnika,
w celu przedstawienia propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Propozycja zakładała:
1. ograniczenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Dłużnika do ustawowego
minimum przewidzianego dla spółek publicznych (tj. do 5 osób),
2. powołanie do składu Rady Nadzorczej 3 osób wskazanych przez Radę Wierzycieli, wraz
z prawem do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. przegłosowanie ww. zmian przy udziale większościowego akcjonariusza Dłużnika na zwołanym
w tym celu Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dłużnika.
Przewodniczący Rady Wierzycieli wyjaśnia, że sformułowanie ww. propozycji miało na celu realizację
koncepcji Rady Wierzycieli umocnienia Rady Nadzorczej Dłużnika poprzez wprowadzenie do jej składu
osób z doświadczeniem i wiedzą merytoryczną w branży windykacji wierzytelności, a w konsekwencji
również zapewnienie wsparcia dla Zarządu Dłużnika przy próbie znalezienia rozwiązania aktualnych
problemów spółki.
W ocenie Rady Wierzycieli bowiem Rada Nadzorcza Dłużnika w jej obecnym składzie nie jest w pełni
funkcjonalna, co uniemożliwia należyte wykonywanie jej zadań niezbędnych do polepszenia sytuacji
Dłużnika. Wprowadzenie do organu nadzorczego Dłużnika osób wskazanych przez Radę Wierzycieli
pozwoliłoby również na uzyskanie wpływu na działalność Dłużnika przez wierzycieli, którzy są obecnie
grupą ponoszącą w największym stopniu ciężar finansowania tej działalności.
Pan George Świrski zobowiązał się do przedstawienia propozycji większościowemu akcjonariuszowi
Dłużnika i przekazania odpowiedzi Przewodniczącemu Rady Wierzycieli w terminie 7 dni. W dniu
13 lipca 2018 r. Pan George Świrski poinformował Przewodniczącego Rady Wierzycieli, że na chwilę
obecną większościowy akcjonariusz Dłużnika nie przyjmuje powyższej propozycji. Przewodniczący
Rady Nadzorczej zaproponował jednak spotkanie na dzień 18 lipca 2018 r. w celu dalszej dyskusji nad
przedstawioną propozycją, które miałoby się odbyć przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Wierzycieli
zaplanowanej na ten dzień.

