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Obligatariusze 
GetBacku muszą 
jeszcze poczekać 

FINANSE i Posiadacze obligacji windykatora nie mogą 
ocenić, czy propozycje restrijMiryzacji długu 
są dla nich atrakcyjne, bo nie wiadomo, ile rzeczywiście 
warte są jego portfele wierzytelności. 

Ceny docelowe dla akqi GetBacku z ostatnich rekomendacji, w zt i daty wydania 

MACIEJ RUDKĘ 

GetBack złożył propozycje 
układowe, na środę zwołał 
konferencję i ma przedstawić 
więcej informacji. Co teraz 
mogą zrobić obligatariusze? 

Sporo niewiadomych 
Na razie trudno rzetelnie 

ocenić złożone propozycje 
układowe, bo wciąż nie wiemy, 
jaka jest sytuacja finansowa 
spółki. Głównie chodzi o wia
rygodną wycenę portfeli wie
rzytelności GetBacku, to 
podstawowy element decydu
jący o tym, ile pieniędzy i w 
jakim czasie obligatariusze 
mogliby odzyskać. - Skoro 
firma proponuje odpis jednej 
trzeciej wartości obligacji, to 
zakładam, że nastąpiło duże 
pogorszenie spłacalności i 
spadek wyceny wielu jej port
feli. Pytanie brzmi, dlaczego 
tak się stało, kto wcześniej 
weryfikował wartość i wycenę 
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PISALIŚMY O T Y M : 
Zmieniono oznaczenie ratingu 
z częściowej na petną niewypłacalność. 
„EuroRating: GetBack jest niewypłacalny" 
8 maja 2018 r. 
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portfeli oraz na ile wiarygodne 
są obecne szacunki - mówi 
Adam Ruciński z firmy dorad
czej BTFG. 

Nawet publikacja raportu 
rocznego, zaplanowana na 15 
maja, może nie rozwiać wąt
pliwości co do sytuacji finan
sowej GetBacku. - Powinien 
zostać opublikowany także 
niestandardowy raport z wy
ceną portfela wierzytelności, 
pokazujący się, jak się ona 
zmieniała i dlaczego - dodaje 
Ruciński. 

- Gdy Idea Bank sprzedawał 
GetBack dwa lata temu, pozy
tywnie oceniałem proces i 
uzyskaną wycenę. Ale gdy 
spółka wchodziła rok później 
na GPW, łapałem się za głowę, 
widząc wycenę. Inwestorzy, 
którzy kupili akcje GetBacku 
w IPO, popełnili olbrzymi błąd 
i tego nie da się już naprawić. 
Aktualne jest natomiast pyta
nie, czy GetBack poniósł straty 
tylko wizerunkowe i związane 
z utratą płynności, a to jest 
pewne, czy także doszło do 
utraty wartości kluczowych 
jego aktywów, czyli portfeli 
wierzytelności - podkreśla 
Raimondo Eggink, doradca 
inwestycyjny i członek rad 
nadzorczych. Krytycznie oce
nia pomysł GetBacku. 

Jego zdaniem propozycja 
restrukturyzacji jest zbójecka. 
Rachunek jest prosty, za obli

gacje warte nominalnie 100 zł 
dostaniemy bez odsetek i po 
uwzględnieniu dyskonta 50 zł 
przez siedem lat. Pozostała 
część zostanie zamieniona na 
akcje po cenie emisyjnej 8,63 
zł, ale one nie będą tyle warte, 
może będzie to 2 zł, więc obli-
gatariusz otrzyma łącznie ok. 
60 zł. Zatem spółka próbuje 
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dlać ich cenę rynkową po od
wieszeniu notowań. 

Ruciński wskazuje, że trze
ba czekać. - Nie znamy realnej 
wartości portfeli wierzytelno
ści, więc trudno ocenić, na ile 
redukcj a długu o jedną trzecią 
jest korzystna, bo przecież 
może się okazać, że portfele są 
mniej albo więcej warte i 

mldzt 

to wartość wierzytelności, 
które mogą 
być objęte układem 

840 
min zł 
są warte obligacje 
GetBacku 
z opcję puf, dające 
obligatariuszowi 
prawo żądania 
przedterminowego 
wykupu (już po 3 
albo 6 miesiącach 
od przydziału) 

zyskać kosztem obligatariuszy 
albo tych pieniędzy po prostu 
niema. 

Sebastian Buczek, prezes 
Quercusa T F I , który wziął na 
siebie i spółkę ryzyko z obliga
cjami windykatora, dodaje, że 
płatności dla obligatariuszy 
powinny być szybsze, a cena 
konwersji na akcje odzwiercie-

wtedy cięcie długu musiałoby 
być większe albo mniejsze. 
Osobiście propozycję spółki 
traktuję z dużą wstrzemięźli
wością. Mam wrażenie, że to 
gra na czas, pożar został uga
szony, ale nie jestem przeko
nany, że propozycje są dobrze 
policzone i wiarygodne. Po
strzegam to jako zabieg tech

niczny mający na celu zapew
nienie bezpieczeństwa samym 
organom spółki, ale nie jestem 
przekonany, że propozycje 
mają realną szansę na realiza
cję - dodaje. 

Prześwietlić spółkę 
- Na miejscu obligatariuszy 

zastanowiłbym się nad powo
łaniem, na najbliższym wal
nym zgromadzeniu zwołanym 
na 22 maja, niezależnego 
członka rady nadzorczej, który 
do tej pory nie miał żadnych 
związków ze spółką oraz jej 
znaczącymi akcjonariuszami, 
a także ma doświadczenie -
mówi Radosław Kwaśnicki, 
partner w Kancelarii RKKW. 

Dodaje, że taki członek rady 
nadzorczej powinien uzyskać 
prawo do indywidualnego 
nadzoru nad spółką w zakre
sie dotyczącym praw obligata
riuszy. - Oczywiście takie 
działanie wymagałoby zgody 
Abrisu i jego reprezentantów 
w radzie, byłby to duży gest z 
jego strony, ale byłoby to ko
rzystne zarówno dla niego sa
mego (m.in. w kontekście me
dialnych zarzutów wysuwa
nych wobec niego przez 
byłego prezesa), jak i spółki 
oraz obligatariuszy i akcjona
riuszy, którzy mieliby poczu
cie, że trzymają rękę na pulsie. 

Rada nadzorcza liczy trzy 
osoby, więc i tak wymaga na
tychmiastowego uzupełnienia, 
a porządek obrad najbliższego 
walnego umożliwia przepro
wadzenie tego scenariusza -
mówi Kwaśnicki. 

Druga sprawa dotyczy, pre
zentowanych coraz częściej w 
przestrzeni publicznej, obaw o 
rzetelność informacji publiko
wanych przez spółkę. M.in. 
chodzi o raporty bieżące oraz 
raporty za ostatnie trzy kwar
tały 2017 r., a także tezy o ryzy
k u manipulacji informacją 
przez spółkę. - Ustalenia do
konane w ramach działań 
nadzorczych przez KNF wyka
zały, że mogą występować 
istotne nieprawidłowości 
związane z należytym wyko
nywaniem obowiązków infor
macyjnych przez spółkę. Jeśli 
także obligatariusze mają ta
kie wątpliwości, mogą spróbo
wać wprowadzić do spółki re
widenta do spraw szczegól
nych, który mógłby to zbadać 
i przedstawić stosowny raport. 
Można do tego doprowadzić 
na dwa sposoby: poprzez 
grupę akcjonariuszy mających 
co najmniej 5 proc. akcji albo 
obligatariusze mogliby zwró
cić się do KNF, aby to Komisja 
wprowadziła takiego biegłego 
- wskazuje Kwaśnicki. 

Sporo inwestorów skarżyło 
się, że obligacje GetBacku były 
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WARSZTATY 

FINANSE 
DLA NIEFINANSISTÓW 
Tworzenie sprawozdań finansowych w praktyce 

m Poznaj podstawową wiedzę o finansach organizacji 

w Dowiedz się jak przeprowadzać analizę cash flow 
i badać kondycję finansową firmy 

a Wspólnie z ekspertem zanalizuj „krok po kroku" kluczowe elementy 
sprawozdania finansowego 

więcej informacji: Wojciech Winiarski, tel. 22 46 30 150 lub na Q rp.pl/konferencje 
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