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Temat:

Przyjęcie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji propozycji układowych w
ramach postępowania restrukturyzacyjnego [RB 58/2020].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji (‘Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 44/2020 z dnia 2 września 2020 roku informującego o otwarciu postępowania
o zatwierdzenie układu oraz o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego
celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.”) ze
zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
niniejszym informuje, że w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem.
Przedmiotowe propozycje układowe brzmią następująco:
Grupa I: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości do 10.000 zł
(dziesięć tysięcy złotych) włącznie i niezakwalifikowani do innych grup:
1. spłata 100% wierzytelności głównej, jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło stwierdzenie
prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
2. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia
poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w
całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.
Grupa II: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 10.000 zł
(dziesięć tysięcy złotych) i niezakwalifikowani do innych grup:
1. spłata 60% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3
miesiące, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na
koniec każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w
pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od
dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
2. konwersja 20% wierzytelności głównej na akcje Dłużnika nowej emisji zgodnie z art.
156. ust. 1. pkt. 4 oraz art. 169 ust. 3 i 4 p.r. na następujących warunkach:
1) kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 2,00 zł
(słownie: dwa złote) i nie większą niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów
złotych), to jest z kwoty 254.863.996,00 zł do kwoty nie mniejszej niż
254.863.998,00 zł i nie większej niż 354.863.996,00 zł, w drodze emisji nie mniej
niż jednej (1) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,00 zł każda („Akcje Serii L”);
2) objęcie Akcji Serii L nastąpi z wyłączeniem w całości prawa pierwszeństwa oraz
prawa poboru;
3) Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi, na okaziciela;
4) cena emisyjna jednej Akcji Serii L będzie równa 2,00 zł (słownie: dwa złote).

5) za każde 2,00 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną nową Akcje Serii
L o wartości nominalnej 2,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
6) w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania
jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednej akcji, zaokrąglenie
będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednej
akcji, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności
a wartością akcji w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu;
7) Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie
o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego;
8) Akcje Serii L oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii L będą papierami
wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać
dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi. Zarząd Dłużnika będzie upoważniony do zawarcia ze
spółką
Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych
S.A.
z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii L i praw do Akcji
Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem
ich dematerializacji;
9) Akcje Serii L i prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po
spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji
GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji dłużnika do obrotu
na tym rynku. Zarząd dłużnika będzie upoważniony do wystąpienia z wnioskami
wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz
wprowadzenia Akcji Serii L i praw do Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym,
o którym mowa powyżej.
3. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
4. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia
poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w
całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.
Grupa III: wierzyciele posiadający wierzytelność (pieniężną) z tytułu odszkodowania za
nienależyte wykonanie zobowiązań niepieniężnych, oraz wierzyciele posiadający
wierzytelność z tytułu kar umownych, oraz wierzyciele posiadający wierzytelność z
tytułu czynów niedozwolonych:
1. spłata 5% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące,
do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec
każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w
pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od
dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
2. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
3. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia
poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w
całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.
Grupa IV: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z

tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych
wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również inni
wierzyciele publicznoprawni (także zagraniczni) z tytułu składek, podatków, opłat i
danin publicznych:
1. spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności
ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień
układowy Dłużnika, jak i po tym dniu) oraz kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności;
2. płatność nastąpi w 24 równych ratach, płatnych co dwa miesiące, do ostatniego dnia
roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec każdego
dwumiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym
pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 9 miesięcy od dnia
stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa V: Wierzyciele posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską
lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego
prawa:
1. spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności
ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień
układowy Dłużnika, jak i po tym dniu), w tym tych które były przewidziane w umowie
będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia;
2. płatność nastąpi w 8 ratach rocznych, przy czym:
a) płatność pierwszej raty w wysokości 3% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2021 roku,
b) płatność drugiej raty w wysokości 8% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2022 roku,
c) płatność trzeciej raty w wysokości 8% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2023 roku,
d) płatność czwartej raty w wysokości 8% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2024 roku,
e) płatność piątej raty w wysokości 8% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2025 roku,
f) płatność szóstej raty w wysokości 8% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2026 roku,
g) płatność siódmej raty w wysokości 25% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2027 roku,
h) płatność ósmej raty w wysokości 32% wierzytelności nastąpi do ostatniego dnia
roboczego 2028 roku.
Grupa VI: wierzyciele posiadający wierzytelności wyłącznie odsetkowe, które wskutek
wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed dniem
układowym, uległy przekształceniu w roszczenie główne:
1. spłata 7% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące,
do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec
każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w
pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od
dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;

2. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
3. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia
poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w
całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.
Grupa VII: wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z Dłużnikiem w stosunkach
bliskości, o których mowa w art. 116 p.r.:
1. spłata 6% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące,
do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego przypadającego na koniec
każdego trzymiesięcznego okresu, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w
pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od
dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;.
2. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
3. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia
poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w
całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem
wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika.
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