OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA (*
DO PROPOZYCJI UKŁADOWYCH
NADZORCY SĄDOWEGO USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SYGN. AKT VIII GRp 4/18)
Dane głosującego Wierzyciela:
Nazwa (imię i nazwisko)

Adres (siedziby/zamieszkania)

Nr NIP/PESEL

Nr KRS

Nr wg spisu wierzytelności
Dane Dłużnika:
Nazwa Dłużnika

Getback S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu

Adres

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

Nr KRS

0000413997

Jako Wierzyciel uczestniczący i głosujący w postępowaniu restrukturyzacyjnym Getback S.A. we Wrocławiu oświadczam, że po
zapoznaniu się z Propozycjami Układowymi Nadzorcy Sądowego przystępuję do:
(dla wierzycieli podlegających zaliczeniu do Grupy I)

□

(dla wierzycieli podlegających zaliczeniu do Grupy II)

□

Grupy Ia

Grupy IIa

Podział Wierzycieli na Grupy:
Opis Grupy

Numer Grupy

I

Ia

Grupa pierwsza obejmuje wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami
Powiązanymi oraz Grupy IV akcjonariuszami Spółki i którym przysługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu:
(1) posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę
obligacji („Obligacje”)lub
(2) udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („Kredyty”).
Grupa pierwsza „a” obejmuje wierzycieli podlegających zaliczeniu do Grupy I, którzy do czasu rozpoczęcia
głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli nad Układem zgłoszą na piśmie nadzorcy sądowemu lub Sędziemu –
komisarzowi przystąpienie do Grupy Ia.
Wierzyciele, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przed przystąpieniem do
głosowania będą zaliczeni do Grupy I.

II

Grupa druga obejmuje wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami
Powiązanymi, którym przysługują wierzytelności wobec Spółki z tytułu:
(1) posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę
Obligacji lub
(2) udzielonych Spółce Kredytów,
w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty
inwestycyjne posiadała Spółka w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki („Fundusze”):
(a) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub
(b) udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na
portfelach wierzytelności, oraz
wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki zabezpieczone na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę
na objęcie takich wierzytelności Układem.

IIa

Grupa druga „a” obejmuje wierzycieli, podlegających zaliczeniu do Grupy II, którzy do czasu rozpoczęcia
głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli nad Układem zgłoszą na piśmie nadzorcy sądowemu lub Sędziemu –
komisarzowi przystąpienie do Grupy IIa.
Wierzyciele, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przed przystąpieniem do
głosowania będą zaliczeni do Grupy II.

Pełna treść propozycji układowych zawarta jest w załączniku do karty głosowania.
Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego
reprezentowania/pełnomocnika

Data podpisania oświadczenia

*) Oświadczenie o przystąpieniu do Grupy Ia / Grupy IIa winno być złożone na piśmie nadzorcy sądowemu lub Sędziemu – komisarzowi do
czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli nad Układem.
Wierzyciele podlegający zaliczeniu do Grupy I, którzy nie złożą oświadczenia o przystąpieniu do Grupy Ia przez przystąpieniem do głosowania
będą zaliczeni do Grupy I.
Wierzyciele podlegający zaliczeniu do Grupy II, którzy nie złożą oświadczenia o przystąpieniu do Grupy IIa przez przystąpieniem do głosowania
będą zaliczeni do Grupy II.

