Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A. (dalej „Bank”)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o wszczęciu
przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku,
zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa
i powołaniu administratora Banku („Decyzja BFG”).
Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Idea Bank S.A. z dniem doręczenia Bankowi
Decyzji BFG tj. w dniu 31 grudnia 2020 r.
Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z zastosowaniem instrumentu przejęcia
przedsiębiorstwa i wybranych zobowiązań, zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (dalej: „ustawa o BFG”). Podmiotem przejmującym jest Bank Pekao S.A., który z dniem
3 stycznia 2021 r. przejmie przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. obejmujące ogół praw majątkowych Idea
Bank S.A. według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujętych w jego
ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem
praw majątkowych wskazanych w Decyzji BFG, oraz zobowiązania Idea Bank S.A., według stanu na
koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego ewidencji, w tym jego ewidencji
księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych
w Decyzji BFG.
Wśród wyłączeń znajdują się m.in. roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów
inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK. Pełna lista
wyłączeń znajduje się w sentencji decyzji w dalszej części niniejszego tekstu. W tych sprawach należy
kontaktować się z Idea Bank w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843, Warszawa).
Przyczyny wydania Decyzji BFG
BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki,
które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:




Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością,
brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku
S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie
publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania
funduszy publicznych.

Zgodnie z raportem Idea Banku S.A. po III kw. 2020 r., suma bilansowa banku w ujęciu jednostkowym
na koniec września 2020 r. wynosiła ok. 15 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5%, podczas
gdy minimalny wymóg to 10,5%.
BFG przed podjęciem decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z art. 137 ustawy o
BFG, zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Banku. Z oszacowania,
wykonanego przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
wynika, że aktywa Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne
Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.
Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi
członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem

Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też
Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
Skutki Decyzji BFG dla klientów Banku












W procesie przymusowej restrukturyzacji z dniem 3 stycznia 2021 r. Bank zostanie przejęty
przez jeden z największych banków w Polsce, Bank Pekao S.A.,
wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach) zostaną w całości przeniesione do banku
przejmującego, podobnie jak kredyty,
klienci Idea Banku S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować
żadnych działań,
działalność Banku nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne,
nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów,
dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy
pozostają bez zmian) – za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy
technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym
Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach,
klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi
zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami
płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00
dnia 31.12.2020.
oddziały Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. (przed udaniem się
do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia),
transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo
niedostępna.

Skutki Decyzji BFG dla akcjonariuszy Idea Banku S.A. i wierzycieli z tytułu obligacji
podporządkowanych
Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Idea Banku,
dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone
akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG.
Skutki Decyzji BFG dla Idea Banku S.A.
Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał
i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów
podmiotu w restrukturyzacji, kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone (z zastrzeżeniem art.
103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG), zarząd Idea Banku S.A. uległ rozwiązaniu, a mandaty jego
członków wygasły.
Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Banku ustanawia się Administratora w osobie pana
Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.
Przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu,
zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. Bank, wobec którego została wszczęta przymusowa
restrukturyzacja nie będzie prowadził działalności bankowej. Pozostanie natomiast podmiotem prawa
i uczestnikiem obrotu prawnego.

Informacja dodatkowa
Zgodnie z art. 103 ust. 5 zdanie drugie ustawy o BFG oprócz rady nadzorczej podmiotu
w restrukturyzacji uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony Decyzją BFG. Zgodnie z art. 109
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 5 i art. 104 ust. 1 oraz art. 107 ustawy o BFG skargę na Decyzję BFG
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

***
Sentencja decyzji
DPR.720.2.2019
DPR.720.4.2019
DPR.720.8.2019
DPR.720.9.2019

Na podstawie art. 101 ust. 7, 10 i 12 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 1, na podstawie art. 110 ust. 3 pkt 3
i 4 i ust. 6, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 72 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 w związku z art. 208 ust. 1 w związku z art.
11 ust. 4 pkt 2, na podstawie art. 110 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art 174 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 5, art 176 ust. 1 i
4 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 4, na podstawie art. 153 ust. 1, 1a, 5, 7, 8 i 10 oraz art. 235 pkt 7 w
związku z art. 114 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 5, oraz art. 137 ust. 1 i 2, art. 138 ust. 1, 5, 7 i
9, art. 113 ust. 2 oraz art. 11 ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020
r. poz. 842, dalej: „ustawa o BFG”) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej: „k.p.a.”,
w związku z opinią Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 101 ust. 11 ustawy o BFG,
przekazaną w piśmie z dnia 28 grudnia 2020 r. i w związku ze zgodą Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o BFG (pismo z dnia 28 grudnia 2020 r.) na
wydanie niniejszej decyzji oraz
uwzględniając opinię Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 grudnia 2020 r.,
po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie podjęcia decyzji o wszczęciu przymusowej
restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. (DPR.720.2.2019), umorzenia lub konwersji instrumentów
kapitałowych wobec Idea Bank S.A. (DPR.720.8.2019), o zastosowaniu instrumentu przymusowej
restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. (DPR.720.9.2019), o powołaniu administratora wobec Idea Bank
S.A. (DPR.720.4.2019),

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”)
uchwałą Zarządu Funduszu o nr 784/DPR/2020 podjętą w dniu 30 grudnia 2020 r., postanowił, co
następuje:

1.
Wszczyna się przymusową restrukturyzację wobec Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052 (dalej:
„Bank”, „Idea Bank S.A.” lub „Podmiot w restrukturyzacji”) z dniem doręczenia niniejszej decyzji (dalej:
„Decyzja”).
2.
Zgodnie z art. 101 ust. 12 ustawy o BFG, niniejsza Decyzja zawiera oszacowanie wartości
aktywów i pasywów Banku w postaci „Raportu z Oszacowania 1” i „Oszacowania 2”, o którym mowa
w art. 137 ust. 1 ustawy o BFG, sporządzone w dniu 22 grudnia 2020 r. przez PwC Advisory Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: „PwC”) (dalej: zwane łącznie „Oszacowaniem”), które
stanowią załącznik do Decyzji.
3.
W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji, umarza się z dniem wszczęcia
przymusowej restrukturyzacji, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji,
następujące instrumenty kapitałowe, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o BFG, wyemitowane przez
Bank wraz z należnymi odsetkami:
1)
akcje imienne, uprzywilejowane serii A w liczbie 1 051 200 szt. o łącznej wartości nominalnej 2
102 400 (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące czterysta) złotych,
2)
akcje na okaziciela, zwykłe serii B w liczbie 2 500 000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 000
000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. (dalej „KDPW”) kodem PLIDEAB00013,
3)
akcje na okaziciela, zwykłe serii C w liczbie 1 250 000 szt. o łącznej wartości nominalnej 2 500
000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
4)
akcje na okaziciela, zwykłe serii D w liczbie 2 500 000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 000
000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
5)
akcje na okaziciela, zwykłe serii E w liczbie 1 500 000 szt. o łącznej wartości nominalnej 3 000
000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
6)
akcje na okaziciela, zwykłe serii F w liczbie 1 071 429szt. o łącznej wartości nominalnej 2 142
858,00 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych,
oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
7)
akcje na okaziciela, zwykłe serii G w liczbie 8 385 968 szt. o łącznej wartości nominalnej 16 771
936,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści
sześć) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
8)
akcje na okaziciela, zwykłe serii H w liczbie 8 385 967 szt. o łącznej wartości nominalnej 16 771
934,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści
cztery) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
9)
akcje na okaziciela, zwykłe serii I w liczbie 12 028 594 szt. o łącznej wartości nominalnej 24 057
188,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem)
złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,

10)
akcje na okaziciela, zwykłe serii J w liczbie 9 794 872 szt. o łącznej wartości nominalnej 19 589
744,00 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
czterdzieści cztery) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
11)
akcje na okaziciela, zwykłe serii K w liczbie 4 744 526 szt. o łącznej wartości nominalnej 9 489
052,00 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) złotych,
oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
12)
akcje na okaziciela, zwykłe serii L w liczbie 14 598 541 szt. o łącznej wartości nominalnej 29 197
082,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt
dwa) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
13)
akcje na okaziciela, zwykłe serii M w liczbie 10 590 884 szt. o łącznej wartości nominalnej 21
181 768,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset
sześćdziesiąt osiem) złotych, oznaczone przez KDPW kodem PLIDEAB00013,
14)
obligacje na okaziciela serii G o terminie wykupu 30 czerwca 2021 r ., w liczbie 141 400 szt. o
łącznej wartości nominalnej 14 140 000,00 (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści tysięcy)
złotych,
15)
obligacje na okaziciela serii U o terminie wykupu 22 grudnia 2025 r., w liczbie 105 szt. o łącznej
wartości nominalnej 42 000 000,00 (słownie: czterdzieści dwa miliony) złotych.
4.
W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Podmiotu w restrukturyzacji
stosuje się instrument przymusowej restrukturyzacji w formie przejęcia przedsiębiorstwa, w ten
sposób, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej
53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843 (dalej: „Podmiot Przejmujący”, „Bank
Pekao S.A.”), z dniem 3 stycznia 2021 r. (dalej: „Dzień przejęcia”) przejmuje ze skutkiem określonym w
art. 176 ust. 1 ustawy o BFG i wstępuje w miejsce Podmiotu w restrukturyzacji jedynie w zakresie
przejętych praw majątkowych i związanych z nim zobowiązań, również w postępowaniach sądowych i
administracyjnych:
1)
przedsiębiorstwo Podmiotu w restrukturyzacji, obejmujące ogół praw majątkowych Podmiotu
w restrukturyzacji według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujętych w jego
ewidencji, w tym ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem:
a)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z:
i)

przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

ii)
wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie,
iii)

nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych,

iv)

oferowaniem instrumentów finansowych,

v)
zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,
vi)

czynnościami doradztwa inwestycyjnego,

vii)
sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
viii)

czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank, oraz

ix)
pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem,
zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową),
odnoszących się do instrumentów finansowych emitowanych przez:
GetBack S.A., obecnie GetBack S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda
Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000413997 („GetBack”), oraz
podmioty powiązane z GetBack w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
(MSR) 24 (Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych), określonego w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8
(Dz. Urz. UE L 186 z 20.7.2010, s. 1–9, ze zm.);
oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia;
b)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z:
i)

przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

ii)
wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie,
iii)

nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych,

iv)

oferowaniem instrumentów finansowych,

v)
zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,
vi)

czynnościami doradztwa inwestycyjnego,

vii)
sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
viii)

czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank, oraz

ix)
pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem,
zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową),
odnoszących się do certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne, w
szczególności przez:
Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2/Bud. B, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290974 (dawniej: Trigon
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie),
Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 2
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz pozostałe fundusze
inwestycyjne reprezentowane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290831,
oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
c)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z:
i)
świadczeniem usług finansowych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi (poza portfelowymi umowami ubezpieczeń i grupowymi umowami ubezpieczeń z
zastrzeżeniem pkt ii),
ii)
obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową, wykonywaniem czynności pośrednictwa
ubezpieczeniowego na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.) lub dystrybuowaniem ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881), o których mowa w grupie 3
dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej lub w grupie 3
dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.),
iii)
pozostałą działalnością w zakresie ubezpieczeń niezgodną ze Statutem Podmiotu
Przejmującego lub nieprzewidzianą w Statucie Podmiotu Przejmującego,
oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
d)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z pośrednictwem w udzielaniu pożyczek oraz roszczeń wynikających z
tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie
od daty ich podniesienia,
e)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z wydawaniem i wykupem instrumentu pieniądza elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794, z późn.
zm.) oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi
i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
f)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi ze świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów

faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego, oraz
roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
g)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi ze świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów
acquiringowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz roszczeń
wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
h)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi ze świadczeniem usług zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszy sekurytyzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) oraz
roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
i)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi ze świadczeniem usług jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn.
zm.), w szczególności praw majątkowych z umowy agencyjnej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zawartej
pomiędzy Bankiem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000018651 zmienianą późniejszymi aneksami oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych,
w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
j)
praw majątkowych związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami
niedozwolonymi związanymi z:
i)
wykonywaniem czynności zleconych związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych,
w tym obsługą emisji obligacji na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z
2014 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208),
ii)

prowadzeniem ewidencji obligacji,

iii)

pełnieniem funkcji:
banku-reprezentanta,
administratora hipoteki,
administratora zastawu,
administratora zabezpieczeń,

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
k)
środków pieniężnych w kwocie 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych oraz środków
pieniężnych w wysokości odpowiadającej zobowiązaniom Podmiotu w restrukturyzacji wobec
organów podatkowych i zobowiązaniom z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych
pomniejszonym o ewentualne należności Podmiotu w restrukturyzacji od organów podatkowych z

tytułu podatku VAT, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji i ustalone
w okresie do Dnia Przejęcia,
l)

akcji oraz udziałów w następujących spółkach prawa handlowego:

i)
Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000292108 („Idea Money”),
ii)
Development System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95 lok. IIP,
53-332 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247364,
iii)
Idea SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000446512,
iv)
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław,
wpisanej do rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000307665,
v)
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo
Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540 („Noble Funds”),
vi)
Idea Box Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000415154,
m)

obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack S.A.,

n)
praw majątkowych związanych z umową podnajmu z dnia 16 marca 2020 r. zawartą przez Bank
z Getin Noble Bank S.A. dotyczącą pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego
2C, 00-843 Warszawa lub innych umów najmu lub podnajmu dotyczących pomieszczeń w budynku pod
adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa,
o)
praw majątkowych związanych z umowami w zakresie przeprowadzenia badania oraz
sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawartych pomiędzy Bankiem a
Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa
Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407558;
2)
zobowiązania Podmiotu w restrukturyzacji, obejmujące ogół zobowiązań Podmiotu w
restrukturyzacji według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego
ewidencji, w tym ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem:

a)
zobowiązań za które, zgodnie z art. 123 zdanie drugie i art. 176 ust. 3 ustawy o BFG, odpowiada
Podmiot w restrukturyzacji,
b)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z:
i)

przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

ii)
wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie,
iii)

nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych,

iv)

oferowaniem instrumentów finansowych,

v)
zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,
vi)

czynnościami doradztwa inwestycyjnego,

vii)
sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
viii)

czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank ,

ix)
pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem,
zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową),
odnoszących się do instrumentów finansowych emitowanych przez:
GetBack,
podmioty powiązane z GetBack w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
(MSR) 24 (Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych) określonego w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8
(Dz. Urz. UE L 186 z 20.7.2010, s. 1–9, ze zm.),
oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
c)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z:
i)

przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

ii)
wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie,
iii)

nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych,

iv)

oferowaniem instrumentów finansowych,

v)
zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,

vi)

czynnościami doradztwa inwestycyjnego,

vii)
sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
viii)

czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank oraz

ix)
pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem,
zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową),
odnoszących się do certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne, w
szczególności przez:
Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2/Bud. B, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290974 (dawniej Trigon
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie),
Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 2
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz pozostałe fundusze
inwestycyjne reprezentowane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290831,
oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
d)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z:
i)
świadczeniem usług finansowych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi (poza portfelowymi umowami ubezpieczeń i grupowymi umowami ubezpieczeń z
zastrzeżeniem pkt ii),
ii)
obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową, wykonywaniem czynności pośrednictwa
ubezpieczeniowego, na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
lub dystrybuowaniem ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji
ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej lub w grupie 3 dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
iii)
pozostałą działalnością w zakresie ubezpieczeń niezgodną ze Statutem Podmiotu
Przejmującego lub nieprzewidzianą w Statucie Podmiotu Przejmującego,
oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,

e)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z pośrednictwem w udzielaniu pożyczek oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w
tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
f)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z wydawaniem i wykupem instrumentu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym
objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
g)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi ze świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów
forfaitingowych, oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego oraz roszczeń wynikających z
tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty
ich podniesienia,
h)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi ze świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, oraz roszczeń wynikających z tych
zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich
podniesienia,
i)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi ze świadczeniem usług zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
sekurytyzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz roszczeń pozostających wynikających z
tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty
ich podniesienia,
j)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z świadczeniem usług jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności praw majątkowych z umowy agencyjnej
z dnia 6 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000018651, zmienianą późniejszymi aneksami oraz roszczeń
wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi,
niezależnie od daty ich podniesienia,
k)
zobowiązań związanych z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi
związanymi z:
i)
wykonywaniem czynności zleconych związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych,
w tym obsługą emisji obligacji na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz ustawy
z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
ii)

prowadzeniem ewidencji obligacji;

iii)

pełnieniem funkcji:
banku-reprezentanta,
administratora hipoteki,

administratora zastawu,
administratora zabezpieczeń,
oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i
administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia,
l)
zobowiązań związanych z emisją akcji serii O Banku, w tym zobowiązań związanych z
dokonaniem przez akcjonariuszy wpłat na poczet ceny nabycia akcji serii O Banku oraz roszczeń
wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi,
niezależnie od daty ich podniesienia,
m)
zobowiązań związanych z zamianą posiadanych przez Bank akcji Idea Money na akcje Noble
Funds, posiadane przez RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000164331 („RB Investcom”) wynikających z umowy zamiany akcji Idea
Money na akcje Noble Funds zawartej pomiędzy Bankiem a RB Investcom oraz roszczeń wynikających
z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty
ich podniesienia,
n)
zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji wynikających z kar administracyjnych nałożonych w
związku z działalnością Banku,
o)
zobowiązań związanych z umową podnajmu z dnia 16 marca 2020 r. zawartą przez Bank z Getin
Noble Bank S.A. dotyczącą pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
00-843 Warszawa lub innych umów najmu lub podnajmu dotyczących pomieszczeń w budynku pod
adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
p)
zobowiązań związanych z umowami w zakresie przeprowadzenia badania oraz sporządzenia
sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawartych pomiędzy Bankiem a Grant Thornton
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000407558.
5.
Zapłata wynagrodzenia za przejęte przedsiębiorstwo Podmiotu w restrukturyzacji następuje
przez przejęcie przez Podmiot Przejmujący zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji. W związku z tym,
że określona w Oszacowaniu wartość przejmowanych zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji
przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych, różnica pomiędzy wartością przejmowanych
zobowiązań a wartością przejmowanych praw majątkowych Podmiotu w restrukturyzacji zostanie
pokryta dotacją udzieloną przez Fundusz. Fundusz udzieli również Podmiotowi Przejmującemu
gwarancji całkowitego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z wybranymi prawami
majątkowymi lub zobowiązaniami Podmiotu w restrukturyzacji, przejętymi przez Podmiot Przejmujący.
6.
Za zgodą Podmiotu Przejmującego, po Dniu Przejęcia, Fundusz może na podstawie art. 174 ust.
4 ustawy o BFG wydać decyzję o zwrotnym przeniesieniu przedsiębiorstwa, wybranych praw
majątkowych lub wybranych zobowiązań przejętych przez Podmiot Przejmujący do Podmiotu w
restrukturyzacji.

7.
Ustanawia się z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na okres 1 (jednego) roku w
Podmiocie w restrukturyzacji administratora w osobie Pana Pawła Małolepszego nr PESEL
74010709734 (dalej: „Administrator”). Administratorowi przysługują uprawnienia Funduszu, o których
mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 153 ust. 5 ustawy o BFG, z wyłączeniem podejmowania
uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych do właściwości walnego zgromadzenia Podmiotu w
restrukturyzacji. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.
8.
Administrator dokonuje z Podmiotem Przejmującym wszystkich niezbędnych czynności do
wydania przedsiębiorstwa i zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji, o których mowa w pkt 4
niniejszej Decyzji. W celu przeprowadzenia odpowiedniej ewidencji przejmowanych praw
majątkowych i zobowiązań wskazanych w punkcie 4 niniejszej Decyzji, Fundusz udostępni Podmiotowi
w restrukturyzacji rozwiązanie informatyczne.
9.
Ustala się wynagrodzenie dla Administratora w kwocie 45 000,00 (słownie: czterdzieści pięć
tysięcy) złotych miesięcznie. W przypadku wykonywania funkcji Administratora przez część miesiąca,
wynagrodzenie będzie przysługiwać w proporcjonalnej wysokości. Wynagrodzenie będzie płatne do 27
dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Administratora.
10. Określa się sposób wykonywania nadzoru Funduszu nad Administratorem w ten sposób, że Fundusz
może w każdej chwili wydać Administratorowi polecenia i zalecenia w zakresie wykonania
powierzonych zadań oraz żądać od Administratora przedstawienia informacji i wyjaśnień w zakresie
powierzonych mu zadań.
11. Zobowiązuje się Administratora do uzyskiwania uprzedniej zgody Funduszu na :
1)
zaciąganie przez Podmiot w restrukturyzacji we wszystkich przypadkach zobowiązań lub
rozporządzania prawami majątkowymi, z wyjątkiem czynności związanych z ponoszeniem
uzasadnionych kosztów bieżącej działalności na kwotę nie przekraczającą łącznie w stosunku do
jednego podmiotu 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych,
2)
podejmowanie uchwał należących do kompetencji rady nadzorczej Podmiotu w
restrukturyzacji.
12. Zobowiązuje się Administratora do składania Funduszowi informacji o sytuacji finansowej
Podmiotu w restrukturyzacji oraz podejmowanych działaniach w sprawach istotnych na bieżąco, a w
pozostałych na koniec każdego miesiąca, a także na dzień powołania i odwołania z funkcji. Zakres
przekazywanej Funduszowi informacji o sytuacji finansowej powinien obejmować wszelkie informacje
niezbędne do oceny sytuacji finansowej Podmiotu w restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji płynnościowej.
13. Ustala się, że koszty działalności Administratora, w tym koszty wynagrodzenia Administratora,
obciążają Podmiot w restrukturyzacji i stanowią koszty przymusowej restrukturyzacji, przy czym
wynagrodzenie Administratora wypłaca Fundusz.
14. Zgodnie z art. 176 ust. 4 ustawy o BFG, z Dniem przejęcia na Podmiot Przejmujący przechodzą
zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Podmiotowi w restrukturyzacji na podstawie
przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jego działalnością, o ile
odrębne przepisy, lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowią inaczej.
15. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 3 ustawy o BFG, z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji:

1)
na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał w sprawach zastrzeżonych w ustawie i
statucie do właściwości organów Podmiotu w restrukturyzacji,
2)
kompetencje rady nadzorczej Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone, z zastrzeżeniem
art. 103 ust. 5 ustawy o BFG,
3)

zarząd Podmiotu w restrukturyzacji ulega rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasają,

4)
udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają, z wyjątkiem pełnomocnictw
udzielonych przez Podmiot w restrukturyzacji w związku z jego uczestnictwem w systemie płatności
lub w systemie rozrachunku, upoważniających do:
a)
wprowadzania zleceń rozrachunku do systemu płatności lub do systemu rozrachunku lub do
podejmowania działań prowadzących do wykonania zobowiązań powstałych w związku z
wprowadzeniem zlecenia rozrachunku do takiego systemu,
b)
zamknięcia kontraktów instrumentów pochodnych i ustalenia wartości netto zobowiązań z
takich instrumentów, w przypadku, o którym mowa w art. 207 ust. 2 i 3 ustawy o BFG, w tym
podejmowania działań określonych w procedurach, o których mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i
repozytoriów transakcji,
c)
podejmowania działań określonych w procedurach na wypadek niewykonania zobowiązania,
jeżeli następuje to z powodów innych niż wszczęcie przymusowej restrukturyzacji lub podejmowanie
decyzji przez Fundusz w ramach tego postępowania, w szczególności nie są wypełniane istotne
zobowiązania podmiotów w restrukturyzacji, w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także
zobowiązania do zapewnienia zabezpieczenia
które zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o BFG wygasają wraz z zakończeniem działań, o których
mowa lit. a-c,
d)

kompetencje pozostałych organów Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone.

16. Do Dnia przejęcia, zgodnie z punktem 4 Decyzji, przedsiębiorstwa Podmiotu w restrukturyzacji oraz
jego zobowiązań przez Podmiot Przejmujący, jego organizacja i sposób działania pozostają bez zmian.
17. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o BFG, czynności prawne dokonane z naruszeniem art. 113 ustawy
o BFG są nieważne.
18. Zgodnie z:
1)
art. 135 ust. 1 ustawy o BFG postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do
majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji
podlega umorzeniu,
2)
art. 135 ust. 4 ustawy o BFG w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do
podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i
postępowania zabezpieczającego.

