GetBack S.A.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Kontakt- sekretariat
Tel.: +48 71 771 01 01
e-mail: sekretariat@getbacksa.pl

Kontakt dla osób zadłużonych
Tel.: +48 71 771 01 00
e-mail: kontakt@getbacksa.pl

Warszawa, 17.07.2020 r.
Szanowni Państwo,

niniejszym przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za 2018 rok oraz
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GetBack S.A. za 2018 rok, prezentujące najważniejsze wydarzenia oraz
informacje o działalności Grupy Kapitałowej.

Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii Grupy Kapitałowej GetBack S.A. Nieodpowiedzialne
decyzje Zarządu, który kierował Grupą do kwietnia 2018 roku doprowadziły GetBack S.A. do utraty płynności i
gigantycznej straty finansowej. Grupa stanęła na krawędzi bankructwa, której towarzyszyła utrata wiarygodności co
dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej.

W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego
postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack S.A. powierzono
nowemu Zarządowi.

Nowy Zarząd niezwłocznie podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
umożliwiającego wypracowanie możliwie najkorzystniejszych propozycji układowych dla wierzycieli. Przygotowanie
takiej propozycji, opartej na planie naprawczym dla Grupy Kapitałowej, było najważniejszym zadaniem Zarządu w 2018
roku.

Przygotowaliśmy dla wierzycieli Grupy dwa warianty propozycji układowych. Obok scenariusza operacyjnego,
zakładającego wypłatę rat układowych z wypracowanych odzysków z własnych portfeli, zaproponowaliśmy wariant
inwestorski, którego zaletą była możliwość szybszej spłaty zobowiązań. W wariancie ambitnym zakładaliśmy sprzedaż
wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych, w których Spółka Dominująca Getback pozostaje jedynym
uczestnikiem, jednemu inwestorowi. W toku procesu przetargowego została wyłoniona szwedzka spółka windykacyjna
Hoist, która wstępnie była zainteresowana nabyciem wszystkich portfeli. Ostatecznie, w toku negocjacji firma Hoist
zdecydowała się na nabycie aktywów na kwotę ok. 359 milionów PLN. Przeprowadzenie tej złożonej transakcji to jedno
z najważniejszych osiągnięć nowego Zarządu. Sprzedaż części aktywów na korzystnych dla GetBack S.A. warunkach
odsunęła ryzyko upadłości z powodu płynności, a także umożliwiła Grupie Kapitałowej z sukcesem przeprowadzić
proces restrukturyzacji kosztow0-operacyjnej.

Szereg decyzji dotyczących dezinwestycji, optymalizacja kosztów zewnętrznych oraz trudne, aczkolwiek konieczne
decyzje dotyczące ograniczenia zatrudnienia , wynikające w dużej mierze ze zmniejszenia skali działalności operacyjnej
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– wszystko to przyczyniło się do znacznego ograniczenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Realizacja
transakcji oraz wypracowanie nadwyżki z działalności operacyjnej pozwoliły również na negocjacje z wierzycielami
zabezpieczonymi skutkującymi znaczącymi redukcjami poziomu wierzytelności.

W dniu 6 czerwca 2019 roku zrobiliśmy drugi milowy krok w procesie naprawy GetBack – Sąd Rejonowy we Wrocławiu
zatwierdził propozycję układową przygotowaną przez Zarząd. Postanowienie w tym przedmiocie uprawomocniło się z
dniem 24 lutego 2020 roku. Układ zakłada spłatę wierzycieli z grupy pierwszej na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Zgodnie
z nią reszta zobowiązań Spółki Dominującej Getback S.A. zostanie umorzona. Spółka Dominująca Getback S.A. zaczęła
realizację Układu i w dniu 9.04.2020 roku dokonała pierwszej płatności rat układowych na rzecz wierzycieli z Grupy 5 tj.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie Getback przygotowuje się do przyspieszonej wypłaty rat układowych.

W najbliższej przyszłości Zarząd będzie prowadzić działania mające na celu dalszą stabilizację sytuacji finansowej
polegającej w głównej mierze na zapewnieniu realizacji Układu. Najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed
Grupą Kapitałową jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, tak, aby umożliwić wygenerowanie
odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty pozostałych rat układowych. Zarząd skupiać się będzie także na
konsekwentym poprawieniu efektywności kosztowej i operacyjnej w zakresie kluczowych obszarów działalności Grupy
w oparciu o przedstawione strategie tj. Nowa Strategia Biznesowa oraz Nowa Strategia Finansowa - zawarte w nocie
4.1 Sprawozdania Zarządu Getback S.A z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 r. Fundamentem powyższych strategii
będzie budowa silnej pozycji Getback S.A. jako outsourcera windykacyjnego. Taka strategia wynika z jednej strony z
ograniczeń dotyczących możliwości rozwoju działalności operacyjnej poprzez bezpośrednie inwestycje w portfele
wierzytelności, z drugiej strony jednak silny i doświadczony zespół daje podstawy do zbudowania organizacji o
wysokich kompetencjach i konkurencyjności usług świadczonych przez GetBack. S.A.

Istotną częścią realizacji Układu jest również działalność związana z Roszczeniami, która realizowana jest przez
dedykowany zespół prawników GetBack S.A. oraz kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu złożonych
postępowań sądowych.

Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 2018 r. jest istotnym elementem powrotu Grupy Getback na
ścieżkę regularnego raprtowania finansowego.
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