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Komunikat KNF ws. zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi 

wyemitowanymi przez spółkę GetBack SA 

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano 

do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz BondSpot SA żądania zawieszenia 

obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez spółkę GetBack SA. 

  

W dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 7:17 spółka GetBack SA z siedzibą  

we Wrocławiu (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) przekazała do publicznej wiadomości 

raportem nr 39/2018 informację poufną o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem 

PKO BP SA („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA („PFR”) na temat udzielania 

Spółce lub podmiotom z Grupy Kapitałowej Spółki finansowania o charakterze kredytowo-

inwestycyjnym. Zgodnie z treścią raportu łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank 

i PFR wyniesie do 250.000.000 zł, a strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie 

pozostałych warunków finansowania oraz przewidują zakończenie negocjacji i podpisanie 

stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie. Ponadto Emitent 

zaznaczył, że publikacja przedmiotowego raportu bieżącego następuje po uzgodnieniu 

niniejszej informacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. 

  

Tego samego dnia ok. godz. 8:11 Polski Fundusz Rozwoju SA poinformował, że PFR 

nie prowadzi rozmów z GetBack SA w sprawie zapewnienia mu finansowania. Wskazane 

stanowisko zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie PFR opublikowanym na portalu 

społecznościowym Twitter w którym poinformowano, że Polski Fundusz Rozwoju SA  

nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA w żadnym zakresie,  

a w szczególności dotyczących finansowania. Ponadto PFR i GetBack SA nie są stronami 

żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. W komunikacie 

wskazano również, że PFR otrzymał drogą korespondencyjną od prawnika spółki GetBack SA 

pewne informacje o spółce. Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem PFR poinformował 

prezesa zarządu GetBack SA, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji  

z udziałem GetBack SA. 

 

Następnie ok. godz. 8:37 kierownik zespołu prasowego i analiz Banku PKO BP SA  

na łamach PAP Biznes zdementował informację, jakoby wskazany bank prowadził rozmowy  

z GetBack SA. W komunikacie banku opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter, 

w nawiązaniu do opublikowanego przez GetBack SA raportu bieżącego z dnia 16 kwietnia 

2018 r. stanowczo zaprzeczono, jakoby PKO BP SA prowadził jakiekolwiek uzgodnienia  

lub negocjacje, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania 

kapitałowego ze spółką GetBack SA. 
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Z dokonanych ustaleń faktycznych wynika, że opublikowane przez Bank PKO BP SA 

oraz Polski Fundusz Rozwoju SA komunikaty stanowczo dementują informację na temat 

rzekomych negocjacji tych podmiotów w zakresie udzielenia GetBack SA finansowania 

o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Tym samym w ocenie organu nadzoru analiza 

przedstawionego w sprawie stanu faktycznego podaje w wątpliwość wiarygodność informacji 

poufnej przekazanej przez Emitenta w raporcie nr 39/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. W efekcie 

sposób informowania przez Spółkę o rzekomo prowadzonych negocjacjach w zakresie 

pozyskania finansowania może przyczyniać się do szkodliwej dla rynku dezinformacji, a także 

może wprowadzać w błąd uczestników rynku co do rzeczywistej sytuacji Spółki. Z tego 

względu inwestorzy dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe 

wyemitowane przez Spółkę, do czasu wyjaśnienia wskazanych rozbieżności nie posiadają 

dostatecznej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji Emitenta, w oparciu o które mogliby 

podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne.  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jednocześnie, że podejmuje wszystkie 

niezbędne kroki w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz umożliwienia jak 

najszybszego wznowienia notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę 

GetBack SA. 


