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APEL OBLIGATARIUSZY O UMORZENIE KARY NAŁOŻONEJ NA GetBack SA w restrukturyzacji
Szanowny Panie Prezesie,
jako wierzyciele – obligatariusze GetBack SA w restrukturyzacji apelujemy do Pana o umorzenie w całości,
nałożonej Pańską decyzją, kary finansowej w wysokości 5,05 mln złotych wraz z kosztami administracyjnymi
postępowania.
Spółka walczy o przeżycie, zostało wobec niej otwarte przyspieszone postępowanie układowe, a oferowane
obligatariuszom niezabezpieczonym poziomy zaspokojenia w ramach ewentualnego układu są coraz niższe.
Każde uszczuplenie majątku spółki to dla jej wierzycieli kolejny cios i zmniejszenie prawdopodobieństwa
operacyjnego przetrwania spółki.
Zostaliśmy już w związku z nabyciem obligacji GetBack SA pokrzywdzeni kilkukrotnie. Po raz pierwszy, gdy
okazało się, że nabyte przez nas papiery wartościowe są w rzeczywistości bezwartościowe, a majątek spółki
został roztrwoniony przez poprzedni zarząd i osoby/podmioty z nim związane, także w drodze nierynkowych
transakcji z uczestnikami branży finansowej, w tym z bankami z udziałem Skarbu Państwa. Po raz drugi, gdy
okazało się, że administracja skarbowa nie pozwala nam rozliczyć niewykupionych przez GetBack SA obligacji
jako straty podatkowej w rozliczeniu z dochodami z pracy, pomimo iż zainwestowane przez nas środki
pochodziły z legalnych, opodatkowanych źródeł.
Jeżeli decyzja o nałożeniu kary administracyjnej na spółkę zostanie podtrzymana i wykonana, zostaniemy
pokrzywdzeni po raz kolejny. Uszczuplenie i tak coraz skromniejszego i niewielkiego w relacji do zobowiązań
majątku GetBack SA w restrukturyzacji o ponad 5 milionów złotych stanie się ze szkodą dla głównych
poszkodowanych w tej sprawie – obligatariuszy niezabezpieczonych (średnio w wysokości 555 zł na osobę),
przyniesie natomiast pożytek Skarbowi Państwa.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że zobowiązania publiczno-prawne spółki i tak będą miały pierwszeństwo w
zaspokojeniu przed wszelkimi innymi grupami wierzycieli i zostaną spłacone w 100% w trwającym
postępowaniu układowym. Jak wynika z decyzji UOKiK, przedmiotowa kara 5,05 mln złotych, nałożona została
za niewłaściwe praktyki windykacyjne spółki, które miały miejsce jeszcze przed otwarciem postępowania
układowego. Tym samym także wierzytelności UOKiK objęte będą układem na zasadach dotyczących
wierzytelności publiczno-prawnych (100% zaspokojenia). Tymczasem wierzytelności obligatariuszy
niezabezpieczonych, nawet w przypadku wywiązania się spółki z układu, mają zostać zaspokojone w ok. 2433%.
Apel obligatariuszy indywidualnych o umorzenie kary nałożonej na GetBack zbieżny jest z ze stanowiskiem
Kuratora obligatariuszy: „(…) kurator apeluje do instytucji mających możliwości nałożenia kar i grzywien za
działania Getback przed dniem otwarcia postępowania, aby umorzyły je ze względu na ważny interes
społeczny - faktycznie karanymi będą osoby posiadające obligacje.” (http://biurosyndyka.pl)

Rozumiemy zasadę ‘dura lex, sed lex’ – jednak przy założeniu, że karę ponoszą winowajcy, a nie
poszkodowani. Tymczasem ci, którzy roztrwonili majątek GetBack, już w spółce nie pracują. W takiej sytuacji,
gdyby doszło do egzekucji nałożonej decyzją UOKiK kary, straci ona w zupełności swój podstawowy sens
wychowawczy względem tych, którzy roztrwonili majątek spółki. Dla Skarbu Państwa nałożona na spółkę kara
to przysłowiowa „kropla” w przychodach. Dla każdego z niezabezpieczonych obligatariuszy to kara finansowa
za przewinienia, których się nie dopuścili, to kara niesprawiedliwa i krzywdząca.
Inwestując w obligacje GetBack SA inwestowaliśmy w notowaną na GPW spółkę publiczną, której działalność,
jak zapewniał poprzedni zarząd GetBack, audytor, dystrybutorzy i wielu uczestników branży finansowej,
znajdowała się pod ścisłą kontrolą organów państwa, w tym Komisji Nadzoru Finansowego.
W imię dobrze pojmowanej sprawiedliwości społecznej, apelujemy o umorzenie nałożonej Pańską decyzją
kary.
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