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Szanowni Państwo, 

 

niniejszym przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback oraz Spółki Getback 

S.A. za 2019 rok oraz Jednostkowe i Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe GetBack S.A. za 2019 rok, prezentujące 

najważniejsze wydarzenia oraz informacje o działalności Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack. 

 

Pragnę podkreślić, iż 2019 to był to szczególny rok, który pozwolił zamknąć istotny etap w dotychczasowej historii 

Grupy Kapitałowej Getback.  

 

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził propozycje układowe przygotowane przez Zarząd 

Spółki. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia Układu uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 roku. Układ 

zakłada spłatę wierzytelności z z Grupy 1, obejmującej ponad 9500 obligatariuszy indywidualnych, na poziomie 25% w 

okresie 8 lat. Poziom spłat wierzytelności pozostałych grup wynosi od 1 do 10% (poza ZUS). Zgodnie z Układem , 

pozostałe zobowiązania Spółki Dominującej Getback S.A., po zrealizowaniu spłat rat układowych, zostaną umorzone. 

W marcu 2020 roku Getback S.A. przystąpił do realizacji Układu i w dniu 9 marca 2020 roku dokonał pierwszej płatności 

rat na rzecz wierzycieli z Grupy 5., zaś w dniu 8 grudnia 2020 roku podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty dwóch rat 

układowych dla pozostałych wierzycieli i ich realizacji jeszcze w 2020 roku.  

 

Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w 2019 roku koncentrowały się na realizacji założeń Planu 

Restrukturyzacji, a w szczególności dalszej reorganizacji Grupy Kapitałowej Getback, sprzedaży wybranych części 

majątku, negocjacjach z wierzycielami zabezpieczonymi, uporządkowaniu współpracy z TFI, działaniach w obszarze 

roszczeń oraz odbudowie działalności  windykacyjnej. Wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty 

pozostałych rat układowych pozostaje priorytetem na kolejne lata. W 2019 roku Zarząd kontynuował poprawę 

efektywności kosztowej i operacyjnej w zakresie kluczowych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Getback w 

oparciu o przyjęte strategie, tj. Nową Strategię Biznesową oraz Nową Strategię Finansową. Rozpoczęte zostały także 

inicjatywy mające na celu odbudowę pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Getback jako dostawcy profesjonalnych usług 

windykacyjnych. Taki model działania wynika z ograniczeń dla rozwoju działalności poprzez nabywanie i zarządzanie w 

portfeli wierzytelności. Jednocześnie doświadczona kadra Spółki daje dobre podstawy do zbudowania organizacji o 

wysokich kompetencjach i konkurencyjności na rynku wierzytelności.  
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Spółka kontynuowała również proces porządkowania struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Getback oraz 

sukcesywnie dostosowywała zasoby do aktualnej skali działalności.  

 

Jednocześnie prowadzono negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi i funduszowymi, skutkującym zawarciem 

szeregu ugód zawierających dodatkową redukcję wierzytelności nieobjętych Układem co stanowi istotny, pozytywny 

element wyniku finansowego oraz dodatkowo uprawdopodabnia realizację Układu. 

 

Również działalność związana z obszarem roszczeń przyniosła efekty – Spółka zawarła szereg ugód, w tym 

porozumienie z Lartiq TFI S.A., skutkujące zrzeczeniem się roszczeń wobec Spółki i pozyskaniem prawa do 40 mln zł.  

 

Pośród najważniejszych wydarzeń 2019 roku nie można nie wymienić transakcji sprzedaży pakietów wierzytelności. 

Najważniejszym z nim była sprzedaż aktywów na rzecz podmiotów z grupy Hoist. Została ona zrealizowana na 

ekonomicznie korzystnych warunkach oraz odsunęła realne ryzyko upadłości w konsekwencji utraty płynności.  

 

W rezultacie zrealizowanych działań Grupa Kapitałowa Getback wygenerowała wolne środki pieniężne umożliwiające 

wcześniejszą realizację spłaty dwóch rat układowych przy zabezpieczeniu płynności dla bieżącej działalności Spółki.  

 

Publikacja niniejszego raportu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej 

Getback oraz przyczynia się do istotnej poprawy transparentności komunikacji z rynkiem publicznym co do sytuacji 

ekonomicznej Spółki. 

 

 

Magdalena Nawłoka  

p.o. Prezesa Zarządu 
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