
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
28/05/2020 godz. 12:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU  
 

PFR wciąż czeka na dwie zgody ze strony KE 
 
 
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju      
potwierdził, że zgoda Komisji Europejskiej, o której       
poinformowaliśmy Państwa we wtorek (26.05.20) dotyczy      
na chwilę obecną jedynie pożyczek płynnościowych na       
łączną kwotę 10 mld zł. Równocześnie zaznaczył, że        
Polska czeka jeszcze na dwie zgody - odnośnie pożyczek         
preferencyjnych oraz instrumentów kapitałowych,    
każdy element warty po 7,5 mld zł. 
 
Przypominamy! 
Na pomoc z PFR dla dużych przedsiębiorstw mają składać         
się: 
 

1. Tarcza Płynnościowa w postaci finansowania     
płynnościowego o wartości 10 mld zł; 

2. Tarcza Finansowa w postaci finansowania     
preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł; 

3. Tarcza Kapitałowa w postaci finansowania     
inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł. 

 
Finansowanie płynnościowe, na które jest już zgoda, ma        
być udzielane maksymalnie do kwoty 1 mld zł i ma          
służyć pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa. Ma      
mieć formę: 
 

● pożyczki; 
● nabycia należności lub wierzytelności; 
● obligacji; 
● gwarancji. 

 
Według informacji na stronie PFR sprzed notyfikacji       
maksymalny okres finansowania ma wynosić 2 lata z        
opcją przedłużenia o 1 rok. Z komunikatu KE wynika         
jednak, że mogą to być nawet 4 lata. Finansowanie         
udzielane ma być do końca 2020 roku, w oparciu o          
rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw,       
zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.     
Udzielone finansowanie może być przeznaczone na      
regulowanie bieżących płatności przez    
przedsiębiorstwo, w tym wypłatę wynagrodzeń, zakup      
towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów       
operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub     
usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów     
związanych z finansowaniem bieżącej działalności,     
ustalonych w dokumentach programowych. Finansowanie     

płynnościowe może mieć charakter podporządkowany,     
ale będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”,       
zakładający przyspieszone spłaty finansowania w     
przypadku poprawy sytuacji finansowej    
przedsiębiorstwa. Paweł Borys zaznacza jednak, że na       
razie PFR nie podaje szczegółów, bo czeka na ostateczne         
warunki po uzyskaniu zgód na wszystkie elementy tarczy        
dla dużych firm. 
 
Według wstępnych założeń start całego programu może       
nastąpić  już 1 czerwca. 
 
 
Szybkie postępowanie restrukturyzacyjne w    
Tarczy 4.0 
 
Projekt ustawy zwanej tarczą antykryzysową 4 lub tarczą        
Emilewicz wprowadza na czas epidemii nowe      
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.  
 
Jak podaje portal prawo.pl, do czerwca 2021 roku każdy         
przedsiębiorca mający problemy z płynnością, który      
zawrze umowę z jednym z 1441 doradców       
restrukturyzacyjnych, może obwieścić w Monitorze     
Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o       
zatwierdzenie układu. Będzie ono prowadzone w      
oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego, ale      
praktycznie bez udziału sądu. To doradca będzie pełnił        
rolę nadzorcy układu, niezależnie od wielkości firmy.       
Obwieszczenie takie będzie można opublikować tylko      
jeden raz. Z dniem publikacji obwieszczenia dłużnik       
uzyska bardzo szeroką ochronę. Postępowanie zapewni      
dłużnikowi ochronę przed postępowaniami    
egzekucyjnymi, dotyczącymi również wierzytelności    
zabezpieczonych rzeczowo, co dotychczas było dostępne      
jedynie w sformalizowanym i drogim postępowaniu      
sanacyjnym. Dłużnik będzie także chroniony przed      
wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów, np.     
najmu, dzierżawy czy leasingu.  
 
Projekt przewiduje też limit wynagrodzenia dla      
doradców pełniących rolę nadzorcy układu mikro i       
małych przedsiębiorców. Nie będzie mogło być ono       
wyższe od 15 proc. kwoty przeznaczonej dla wierzycieli        
zgodnie z postanowieniami układu. Jeśli kwota dla       
wierzycieli będzie przekraczała 100 tys. zł,      
wynagrodzenie od kwoty przewyższającej ją będzie mogło       
wynieść najwyżej 3 proc. Gdy zaś kwota dla wierzycieli         
będzie wyższa niż 500 tys. zł. wynagrodzenie ponad nią         
nie będzie mogło przekroczyć 1 proc. W przypadku        
prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub     
umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu     
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nie będzie mogło być wyższe niż 10.296,14. Taka        
konstrukcja przepisów oznacza, że duża część      
wynagrodzenie będzie stanowiła premię za sukces, przy       
czym sukcesem będzie zatwierdzony układ. Jedynym      
realnym kosztem będzie więc wynagrodzenie nadzorcy      
układu, i to limitowane przez przez ustawodawcę. 
 
Według Ekspertów największą zaletą nowej procedury      
jest jej szybkość. Krótsze postępowanie oznacza mniejsze       
koszty jego prowadzenia. Często zdarza się że im dłużej         
trwa postępowanie restrukturyzacyjne, tym szanse jego      
powodzenia są mniejsze. Do tego restrukturyzacja      
odstrasza od współpracy z takim kontrahentem. Krótszy       
okres niepewności, daje szansę na szybszy powrót do        
normalnej współpracy z kontrahentami podkreśla mec.      
Bokina. Mec. Szczepkowska zauważa jednak, że zalety       
procedury z punktu widzenia dłużników mogą też       
prowadzić do nadużyć z ich strony, choć projekt zawiera         
pewne zabezpieczenia interesów wierzycieli. 
 
Prawa wierzyciela 
 
W czasie trwania postępowania dłużnik nie będzie mógł        
dokonywać bez zgody nadzorcy układu czynności      
przekraczających zwykły zarząd. Zgoda będzie mogła      
zostać udzielona w ciągu 30 dni od dokonania czynności.         
Jej brak będzie oznaczał nieważność danej czynności.       
To oznacza, że bez zgody doradcy nie będzie możliwa         
sprzedaż czy wyprowadzenie majątku z firmy. Po       
drugie na wniosek wierzyciela, sąd uchyla skutki       
opublikowania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do      
pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem    
postanowienia sąd będzie mógł wysłuchać wszystkich      
stron: dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Ponadto       
w przypadku otwarcia postępowania w złej wierze,       
wierzycielowi, a także osobie trzeciej będzie      
przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody.  
 
Na ocenę tego, czy projektowane przepisy będą       
funkcjonować prawidłowo i na ile w praktyce będą        
prowadziły do nadużyć ze strony dłużników, jest jeszcze        
za wcześnie – uważa mec. Szczepkowska. - Wiele tutaj         
zależy m.in. od kompetencji nadzorców, sprawności      
działania sądów i szybkiego orzekania, czy to w        
przedmiocie zatwierdzenia układu, czy to np. wniosków       
wierzycieli o uchylenie skutków obwieszczenia – dodaje.       
Arkadiusz Pączka, ekspert do spraw legislacji i zastępca        
dyrektora generalnego Pracodawców RP uważa jednak, że       
w interesie wierzycieli powinno być doprowadzenie do       
układu. – Oczywiście samo rozwiązanie może być przez        
nich krytykowane, ale brak porozumienia oznacza upadek       
firmy, a odzyskanie pieniędzy z masy upadłościowej       
zwykle jest o wiele trudniejsze. Widać to po rezerwach,         

które firmy przewidują na tzw. złe długi. Dlatego        
projektowane przepisy należy ocenić pozytywnie 
 
 
Źródło: prawo.pl 
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