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Warszawa, 29 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,
niniejszym przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za 2020 rok.
W roku 2020 Spółka realizowała szereg działań ukierunkowanych na zbudowanie solidnej podstawy dla realizacji
Układu z wierzycielami. Był to niezmiernie intensywny okres, w którym istotną rolę odegrało zaangażowanie całego
Zespołu Spółki, za co chciałbym podziękować w imieniu Zarządu.
W dniu 24 lutego 2020 roku nastąpiło uprawomocnienie postanowienia sądu o zatwierdzeniu Układu z wierzycielami,
w związku z czym Spółka mogła przystąpić do realizacji pierwszych wypłat rat układowych. W dniu 9 marca 2020 roku
zrealizowaliśmy pierwszą wypłatę rat na rzecz wierzycieli z Grupy 5, a następnie - w okresie od 16 do 28 grudnia 2020
roku - dokonaliśmy przyspieszonej wypłaty rat układowych nr 3 i 4. Na realizację wypłat rat układowych Spółka
przeznaczyła łącznie kwotę 23,2 mln PLN.
Działania podejmowane przez Zarząd w 2020 roku koncentrowały się na kontynuacji realizacji założeń Planu
Restrukturyzacji, w szczególności - dalszej poprawie procesów windykacyjnych, uproszczeniu struktury Grupy
Kapitałowej, uporządkowaniu współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz w zakresie funduszy
własnych, działaniach w obszarze roszczeń oraz zawieraniu porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi. W ich
rezultacie zamierzamy wygenerować środki pieniężne zapewniające spłatę zobowiązań, w tym układowych, co
niezmiennie pozostaje najważniejszym celem naszej działalności.
W całym 2020 roku Grupa Kapitałowa zrealizowała spłatę około 70 mln PLN zobowiązań finansowych. Było to
rezultatem wykonania uprzednio zawartych porozumień z wierzycielami, jak również skutecznych negocjacji z
wierzycielami zabezpieczonymi i funduszowymi, skutkujących zawieraniem porozumień, w tym na warunkach
zapewniających dodatkową redukcję zobowiązań Spółki, co dodatkowo przyczynia się do uprawdopodobnienia
realizacji Układu z wierzycielami.
Niezależnie od prowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz pandemii Covid-19 w 2020 roku podejmowaliśmy
pierwsze inicjatywy mające na celu budowę pozycji rynkowej Spółki jako dostawcy nowoczesnych usług
windykacyjnych. Zapoczątkowaliśmy prace nad nowym modelem operacyjnym Grupy Kapitałowej, którego
implementacja pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej, a w konsekwencji poprawi naszą
konkurencyjności na rynku.
Niniejszy Raport Roczny jest pierwszym od wielu miesięcy raportem rocznym opublikowanym w ustawowym terminie.
Jego publikacja jest efektem ogromnej pracy Spółki mającej na celu przywrócenie regularnego raportowania, co
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej oraz przyczynia się do istotnej
poprawy transparentności komunikacji z Rynkiem co do jej sytuacji ekonomicznej.
Dziękujemy za Państwa zaufanie.
Radosław Barczyński
Prezes Zarządu Getback S.A.
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