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Słowo wstępu
Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji, który przekazujemy w Państwa ręce został zainicjonowany
przez Radę Programową Ekspertów, w następstwie wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. wprowadza wiele ważnych rozwiązań
w relacjach biznesowych, w szczególności pomiędzy dłużnikami i wierzycielami. Nowe przyjazne regulacje prawne powinny być coraz częściej stosowane przez przedsiębiorców, gdyż są dla nich korzystne
i umożliwiają podjęcie efektywnych działań w sytuacjach kryzysowych.

Wskazówki Kodeksu Dobrych Praktyk Restrukturyzacji obejmują
projekty restrukturyzacji zarówno rozwojowej, jak i naprawczej. Każde
przedsiębiorstwo dostosowuje się do zmian zachodzących w otoczeniu lub,
reagując na sytuację kryzysową, podejmuje działania, których celem jest
kontynuacja aktywności firmy i wzrost jej wartości.
Zdaniem Autorów, restrukturyzacja powinna być przygotowana jako trzyetapowy proces, na który składa się: analiza ekonomiczno-prawna i określenie źródeł dysfunkcji biznesowych, opracowanie planu naprawczego, a następnie jego konsekwentne wdrożenie. Co odpowiada też układowi Kodeksu. Kodeks
Dobrych Praktyk Restrukturyzacji to efekt wspólnej pracy praktyków z wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinie restrukturyzacji, którzy działali w ramach Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For
better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.
Rada Programowa Ekspertów
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Autorzy Kodeksu
– Rada Programowa

Aleksandra Porębska

Bartosz Groele

Małgorzata Kuik

Członek Zarządu i IT Director, FORDATA sp. z o.o.

Partner, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele

Partner, F5 Konsulting Sp. z o.o.

Współzałożyciel FORDATA, spółki będącej czołowym

Kieruje Praktyką prawa upadłościowego i restruktu-

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej ob-

dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regio-

ryzacji. Uznany prawnik specjalizujący się w szeroko

słudze procesów transakcyjnych, doradzając sprze-

nie CEE. Ola pełni rolę IT Director, odpowiedzialna

pojętej restrukturyzacji. Powołany jako ekspert w ze-

dającemu lub kupującemu. Brała udział w procesach

jest także za rozwój biznesu, w tym identyfikowanie

spole Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji

M&A podmiotów z różnych branż, o wartości od kilku

nowych kierunków rozwoju. System VDR oferowany

Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Konsultant

do kilkuset milionów PLN, realizowanych we współ-

przez FORDATA usprawnia zarządzanie dokumentami

Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny

pracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwe-

i komunikacją podczas złożonych procesów transak-

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Reprezen-

stycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa

cyjnych, m.in. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, procesów

tant Polski w ramach pracy grupy UNCITRAL ONZ.

oraz samorządami terytorialnymi.

związanych z pozyskiwaniem finansowania. System był

Prelegent na licznych konferencjach. Wiceprezes In-

wykorzystywany przy realizacji kilkuset transakcji, w

stytutu Allerhanda.

tym m.in. przy pracach nad planem restrukturyzacyjnym dla BZK Group, czy w procesie restrukturyzacji
NOMI S.A., na etapie poszukiwania inwestora.
#FBDF
#efektywnetransakcje
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Patryk Filipiak

Andrzej Głowacki

Grzegorz Nawrocki

Prezes Zarządu, Zimmerman Filipiak Restruktu-

Przewodniczący Rady Nadzorczej, DGA Centrum

Doradca, Grant Thornton

ryzacja S.A.

Sanacji Firm S.A.

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca re-

Doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu spółki

Legitymuje się tytułem Executive MBA. Posiada

strukturyzacyjny, adwokat. Partner i założyciel kan-

doradczo – inwestycyjnej DGA S.A., spółki z 25-letnią

wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania

celarii Filipiak Babicz. Współtwórca nowego Prawa

historią, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych

projektów reorganizacyjnych w zakresie finansów

Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościo-

w Warszawie. Pełni również funkcję Przewodniczącego

i księgowości w podmiotach z branży usług budow-

wego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A., spółki

lanych, komunalnych, handlu hurtowego i jednostce

Członek międzynarodowego stowarzyszenia specja-

utworzonej przez zespół doradców restrukturyzacyjnych

naukowej. W Grant Thornton odpowiada za rozwój

listów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją

oraz doradców biznesowych. Realizator licznych projek-

produktu Restrukturyzacje.

przedsiębiorstw INSOL EUROPE oraz Zespołu Ministra

tów konsultingowych, w tym dotyczących restrukturyza-

Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego i Zespołu Ministra

cji przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji poświęconych

Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego

problematyce sanacji przedsiębiorstw oraz nowego Prawa

i Naprawczego.

restrukturyzacyjnego.

#FBDF
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Maciej Drabek

Marcin Dudarski

dr hab. Andrzej Wierciński

Manager, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyj-

Radca Prawny, Managing Partner, JP Weber

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria WKB Wier-

nych S.A.

ciński, Kwieciński, Baehr

Odpowiada za prowadzenie transakcji fuzji i przejęć,

Zarządza zespołem restrukturyzacyjnym. Specjalista

Współzałożyciel kancelarii, kieruje praktyką prawa

nadzór nad spółkami portfelowymi oraz za analizę

w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy inwestycyjnych

upadłościowego i restrukturyzacji oraz zespołem

i prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych w

oraz inwestorów strategicznych w zakresie między-

M&A. Profesor na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej

branży energetycznej, budowlanej, przemysłowej,

narodowych procesów restrukturyzacyjnych, transa-

Psychologii Społecznej. Jest uznanym ekspertem w

stoczniowej i offshore. Nadzoruje procesy restruktu-

kcji M&A, a także procesów inwestycyjnych w Polsce.

zakresie prawnych aspektów procesów restruktury-

ryzacyjne oraz przygotowanie wycen i modeli finanso-

Przeprowadził szereg złożonych transgranicznych

zacyjnych przedsiębiorstw, prawa upadłościowego

wych. Wcześniej jako analityk inwestycyjny pracował

projektów oraz transakcji, w szczególności dla sek-

oraz w dziedzinie prawa spółek i ładu korporacyjne-

dla takich firm jak: Deloitte, PWC, Polimex Mostostal.

tora spożywczego, motoryzacyjnego oraz AGD. Nad-

go. Uczestniczył w prywatyzacji pierwszych przedsię-

Absolwent studiów magisterskich z dziedziny finan-

zorował proces przejęcia upadłego zakładu Fagor

biorstw i banków państwowych w Polsce oraz dora-

sów i bankowości w SGH oraz Universidad de Sevilla,

Mastercook przez koncern BSH Hausgeräte oraz

dzał przy tworzeniu przedsięwzięć typu joint venture.

a także studiów podyplomowych z zakresu zarządza-

prowadził transgraniczny projekt restrukturyzacyjny

nia projektami. Posiada tytuł CFA.

dla grupy Belvédère.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Jan Kospin

Magdalena Kasiarz-Lewandowska

Sławomir Witkowski

Dyrektor Departamentu fuzji i przejęć, Navigator

Adwokat, Kancelaria Prawna EY Law (Ernst &

Doradca restrukturyzacyjny, rzeczoznawca ma-

Capital Group

Young Law Tałasiewicz i Wsp.)

jątkowy

Członek Zarządu Navigator Capital Advisory

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie praw-

Doświadczenie

Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji

nym dla polskich i zagranicznych firm, głównie z zakresu

i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor

transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsię-

prawa cywilnego, kontraktów handlowych, prawa kar-

finansowy w podmiotach krajowych i międzynaro-

biorstw i doradztwa finansowego, m.in. w branży

nego i gospodarczego. Doradza przy sprzedaży, reorga-

dowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca są-

FMCG, handlu detalicznego i produkcyjnej. Doradzał

nizacji i likwidacji spółek, fuzjach i przejęciach, audytach

dowy. Uczestniczył w wielu procesach M&A, w tym

m.in. w takich transakcjach, jak przejęcie przez Wielton

prawnych. Realizuje projekty nieruchomościowe i infra-

w ramach prowadzonych przez siebie postępowań

S.A. francuskiego Fruehauf SAS i włoskiej Compagnia

strukturalne, także w ramach PPP. Specjalizuje się w re-

upadłościowych.

Italiana Rimorchi, przejęcie przez Advent International

strukturyzacji grup kapitałowych przedsiębiorstw, rów-

giełdowego EKO Holding S.A. i nabycie przez Bridge-

nież zagrożonych upadłością w ramach postępowania

point spółki Dr Gerard od francuskiego Groupe Poult,

naprawczego i upadłościowego z opcją zawarcia układu.

zawodowe

w

restrukturyzacji

restrukturyzacji zadłużenia Grupy Pamapol.

#FBDF
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Kodeks Dobrych Praktyk
Restrukturyzacji
Części Kodeksu
I. Analiza i ocena stanu przedsiębiorstwa. Przygotowanie do restrukturyzacji.
II. Budowanie planu restrukturyzacyjnego.
III. Wdrażanie planu restrukturyzacyjnego.

Część I
Analiza i ocena stanu przedsiębiorstwa.
Przygotowanie do restrukturyzacji.
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Restrukturyzacja to proces przebudowy, w którym odpowiedzialne
przedsiębiorstwo dostosowuje się do zmian w otoczeniu lub reaguje
na sytuację kryzysową.

Restrukturyzacja może być rozwojowa lub naprawcza.
Restrukturyzacja rozwojowa ma na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa, w szczególności
poprzez wejście na nowe rynki, poszerzenie oferty produktowej, wdrożenie innowacyjnych technologii - przysłowiową „ucieczkę do przodu”.
Restrukturyzacja naprawcza dotyczy przedsiębiorstwa w kryzysie. W większości sytuacji przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie zaradzić sytuacji kryzysowej. W pozostałych przypadkach sięga po
przepisy prawa i pomoc specjalistów.
W stanie zagrożenia niewypłacalnością i w stanie niewypłacalności firma potrzebuje dodatkowego
wsparcia w postaci nadzwyczajnych narzędzi do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
Skuteczność restrukturyzacji zależy od rzetelnego jej przygotowania, dobrego planu i żelaznej konsekwencji w jego wdrażaniu.
Restrukturyzacja jest wyrazem dojrzałości interesariuszy i ich troski o dobro przedsiębiorstwa, nie
powinna być kojarzona z upadłością.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Stan przedsiębiorstwa powinien być regularnie monitorowany.

Każdy właściciel oraz zarządzający firmą musi na bieżąco śledzić jej sytuację ekonomiczną. Świadomość tego, co dzieje się w organizacji, na rynku i z produktem, a także tego, jakie są aktualne perspektywy firmy, to najlepszy sposób na zapobieganie trudnym sytuacjom, a - w razie potrzeby – najlepsze
przygotowanie do działań restrukturyzacyjnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest rzetelne sporządzanie sprawozdania finansowego oraz wdrożenie systemu controllingu wewnętrznego. W razie potrzeby, obowiązkiem Zarządu jest rozeznanie problemu i znalezienie sposobu jego rozwiązania.
Możliwe jest prowadzenie działań restrukturyzacyjnych siłami wewnętrznymi oraz skorzystanie
z pomocy zewnętrznego doradcy restrukturyzacyjnego, który spojrzy na sytuację z nowej perspektywy. Czasami zasadne jest znalezienie inwestora, czy sięgnięcie po ochronę, jaką daje Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne. Działania powinny być przeprowadzone możliwie wcześnie i skutecznie, aby
uniknąć odpowiedzialności za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszeniu upadłości.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Restrukturyzacja to przede wszystkim proces ekonomiczny, dla którego
rozwiązania prawne mogą stanowić istotne wsparcie.

Aktualna sytuacja firmy jest konsekwencją tego, co wydarzyło się we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Dlatego restrukturyzacja powinna objąć m.in. jej strategię rynkową, finansową, produktową
i organizacyjną, zdolność do pozyskiwania nowych klientów, sferę związaną z technologią i prawny
przegląd obowiązujących umów.
Kluczowa jest uczciwa ocena stanu bieżącego, identyfikacja dysfunkcji i diagnoza ich przyczyn. Aby
restrukturyzować trzeba myśleć przyczynowo – skutkowo, tylko wtedy program zmian będzie zawierał realną przesłankę rozwoju lub sanacji przedsiębiorstwa.
Restrukturyzacja naprawcza to radykalne działanie. Wszyscy zaangażowani powinni być tego świadomi, a przy tym działać odpowiedzialnie. Duża odpowiedzialność spoczywa na doradcy restrukturyzacyjnym, z którego usług powinien skorzystać przedsiębiorca w sytuacji kryzysowej, współpracując
z nim w sposób rzetelny i zaangażowany.
Nie w każdej firmie jest możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji - zwłaszcza w takiej, w której
z reakcją na kryzys zwlekano zbyt długo. Wtedy rozwiązaniem pozostaje sprzedaż przedsiębiorstwa
lub jego likwidacja - w takiej sytuacji warto do końca postępować uczciwie: nie zwodzić wierzycieli,
minimalizować straty i zapobiegać efektowi gospodarczego domina.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Część II
Budowanie planu restrukturyzacyjnego.
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Tworząc plan restrukturyzacyjny należy myśleć strategicznie.

Punktem wyjścia jest biznesplan przedsiębiorstwa, obejmujący szukanie szans rynkowych, możliwości
budowania przewagi konkurencyjnej, poprawę rentowności. Restrukturyzacja może oznaczać także
wprowadzenie innowacji. Bez strategicznej perspektywy rozwój lub sanacja firmy nie będzie możliwa.
W stosunku do podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością Ustawa Prawo
Restrukturyzacyjne przewiduje cztery odrębne postępowania sądowe oraz zaangażowanie
doradcy restrukturyzacyjnego. Jednak nawet jeśli nie zachodzi obowiązek współpracy z doradcą
restrukturyzacyjnym, warto sięgać po pomoc inną, niż tylko doradcy prawnego. Ekonomiczne aspekty
planu naprawczego wymagają bowiem przygotowania analiz i prognoz ekonomiczno - finansowych,
a czasem także wyceny przedsiębiorstwa. W takim przypadku należy zadbać o udostępnienie doradcom
odpowiednich informacji i materiałów, dbając przy tym o zapewnienie im odpowiedniej ochrony przed
nieautoryzowanym dystrybuowaniem i kopiowaniem.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest spojrzenie na firmę w aspekcie
ekonomicznym, a nie tylko prawnym.

Na mocy Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, obowiązującej od stycznia 2016 roku, kształtuje się nowy
zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Jego zadaniem jest udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a przede wszystkim opracowanie rzetelnego, ekonomicznego planu naprawczego, w aktywnej
współpracy z przedsiębiorcą. Celem planu naprawczego jest wypracowanie rozwiązań faktycznie dopasowanych rynkowo, efektywnych i dających przedsiębiorstwu prawdziwą drugą szansę. W związku
z tym rola doradcy restrukturyzacyjnego niesie ze sobą nową, niezwykle dużą odpowiedzialność. Pociąga to za sobą konieczność ustawicznego kształcenia, a także stosowania nowoczesnych sposobów
działania i narzędzi komunikacji z uczestnikami postępowania oraz z sądem i z sędzią komisarzem.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Plan restrukturyzacyjny powinien być przygotowany rzetelnie, z należytą
starannością i w poszanowaniu słusznych praw wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny bazować powinien na wynikach analizy przedsiębiorstwa opartej, między innymi, na rzetelnej diagnozie poszczególnych obszarów działalności. Sprawozdania finansowe winny
uwzględniać realną wartość aktywów przedsiębiorstwa. Plan powinien bazować na wynikach analizy
otoczenia biznesowego, wskazywać główne wyznaczniki strategii przedsiębiorstwa i określać zakres
przekształceń w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. Szczególne znaczenie ma wskazanie
zmian w przedsiębiorstwie, które skutkować będą odwróceniem negatywnych zjawisk oraz źródeł ich
finansowania. W planie należy uczciwie określić ograniczenia i ryzyka związane z wdrożeniem planu,
wynikające zarówno z czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Tylko wiarygodny plan, proponujący wierzycielom i przedsiębiorcy rozwiązania typu win-win, umożliwia osiągnięcie faktycznego
porozumienia i uzdrowienie przedsiębiorstwa.
Plan restrukturyzacyjny powinien zostać transponowany na działania operacyjne i taktyczne oraz
przedstawiać ich harmonogram, wskazujący terminy możliwie krótkie, lecz realne.

#FBDF
#efektywnetransakcje

efektywnetransakcje.pl
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Restrukturyzacja jest w istocie inwestycją, która wymaga nakładów
finansowych.

Środków na finansowanie restrukturyzacji należy szukać wewnątrz przedsiębiorstwa dłużnika. Jeśli
fundusze własne nie wystarczą, a wspólnicy nie są gotowi wspomóc procesu, należy sięgnąć do źródeł
zewnętrznych, takich jak: fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowe, instytucje państwowe.
Warto budować relacje z podmiotami z rynku funduszy inwestycyjnych, które zainteresowane są projektami bardziej ryzykownymi, ale tym samym z potencjałem na większy zysk.

21

Część III
Wdrażanie planu restrukturyzacyjnego.
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Plan restrukturyzacyjny powinien być wdrażany z żelazną konsekwencją.

Przygotowanie i akceptacja przez interesariuszy planu restrukturyzacyjnego są tylko pierwszym
krokiem na drodze uzdrowienia firmy. Bez prawidłowego wdrożenia tego planu sukces nie jest możliwy.
Aby tego dokonać, nie wystarczy rozdzielić zadań, ale konieczne jest stałe monitorowanie postępów
i reagowanie na ewentualne przeszkody, zgodnie z zasadami zarządzania projektem. Kluczowe
w tym procesie jest ustanowienie osoby, która jest odpowiedzialna za nadzór nad przeprowadzeniem
restrukturyzacji oraz wskazanie członków zespołu przedsiębiorcy, którzy będą z nią współdziałać.
W postępowaniach restrukturyzacyjnych otwartych, zgodnie z Ustawą Prawo Restrukturyzacyjne,
taką osobą jest doradca restrukturyzacyjny, działający w charakterze nadzorcy lub zarządcy.

#FBDF
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Niektóre szczegóły planu restrukturyzacyjnego powinny pozostać tajemnicą
przedsiębiorstwa.

Plan restrukturyzacyjny jest swego rodzaju zaprezentowaniem drogi wyjścia z kryzysu oraz
wizji dalszego rozwoju biznesu. Jego efektywne wdrożenie zależy w dużej mierze od tego, czy
interesariusze uwierzą w możliwość powodzenia. Wymaga to wyjaśnienia w sposób wyczerpujący
założeń planu i działań w nim przewidzianych. Z drugiej strony przedsiębiorstwo powinno chronić
informacje wrażliwe przed ich publicznym ujawnieniem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy informacja
o działaniach przewidzianych w planie może mieć wartość handlową i jej ujawnienie może narazić
przedsiębiorcę na wykorzystanie informacji przez konkurentów. Dlatego też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, a których ujawnienie może spowodować utratę przewagi rynkowej, powinny być
udostępniane w sposób kontrolowany i pod warunkiem zachowania poufności.

#FBDF
#efektywnetransakcje

efektywnetransakcje.pl
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Działania restrukturyzacyjne mogą zakładać wyprzedaż majątku lub
przejęcie kontroli nad spółką dłużnika. Wymagają takich przygotowań,
jakie mają miejsce w przypadku transakcji fuzji i przejęć.

Sprzedaż całości lub zorganizowanej części restrukturyzowanego przedsiębiorstwa albo przejęcie
kontroli nad spółką dłużnika (tzw. distressed assets) to proces wymagający profesjonalizmu.
Wymaga on m.in. zorganizowania data room’u i umożliwienia inwestorom przeprowadzenia badania
Due Diligence. W celu dotarcia do potencjalnych kupujących warto korzystać z sieci kontaktów
odpowiednich doradców transakcyjnych. Wskazana jest także rozsądna współpraca dłużnika
z mianowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Po zdobyciu uwagi kupujących kluczowe jest, aby
tego zainteresowania nie utracić – należy zatem zadbać o odpowiednią obsługę inwestorów, w tym
sprawne udostępnianie im rzetelnych informacji i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, zgodnie
z uznawanymi standardami rynkowymi oraz ochroną poufności informacji.
Podobne reguły, dopełniające zakres stosowania norm prawnych wynikających z Prawa
Upadłościowego, mają zastosowanie do sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, zarówno w trakcie
przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), jak i podczas sprzedaży dokonywanej w toku dalszego
postępowania. Wskazane jest, by biegły sądowy szacujący wartość przedsiębiorstwa był jednocześnie
wpisanym na listę doradcą restrukturyzacyjnym.
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#efektywnetransakcje

efektywnetransakcje.pl

Kodeks
Kodeks
Dobrych
Dobrych
Praktyk
Praktyk
Restrukturyzacji
RESTRUKTURYZACJI | kampania FBDF II Edycja ´16

25

11

Warto być aktywnym wierzycielem, dbając o swoje interesy na każdym
etapie współpracy.

Każdy model restrukturyzacji wymaga współdziałania dłużnika i wierzycieli. Warto czynnie
interesować się sytuacją finansową swojego kontrahenta, tak w ramach restrukturyzacji pozasądowej
na etapie przed powstaniem głębokiego kryzysu, jak i w przypadku wystąpienia u niego problemów
finansowych, wymagających uzyskania ochrony w postępowaniu restrukturyzacyjnym. O ile bowiem
restrukturyzacja pozasądowa zasadniczo obliguje dłużnika do ułożenia się z każdym z wierzycieli,
bądź ich zaspokojenia, o tyle Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne oferuje przywileje tym wierzycielom,
którzy aktywnie angażują się w postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika.
Aktywność wierzycieli winna przekładać się zwłaszcza na odpowiedzialne głosowanie nad
propozycjami układowymi w ramach głosowania nad przyjęciem układu.
Wszyscy interesariusze procesu restrukturyzacji powinni dążyć do wypracowania platformy
porozumienia i stałej współpracy nie tylko z dłużnikiem, ale także między sobą. Tylko wspólnie
wypracowane rozwiązania pozwalają realnie liczyć na ich wykonanie, a tym samym zaspokojenie
interesu wierzyciela w sytuacji kryzysowej dłużnika. Jednym z najważniejszych zadań doradcy
restrukturyzacyjnego jest poszukiwanie konsensusu i dążenie do wypracowania rozwiązań
optymalnych, lecz również odpowiedzialnych dla wszystkich interesariuszy procesu restrukturyzacji.

#FBDF
#efektywnetransakcje
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Sprawne wdrożenie planu naprawczego wymaga opracowania planu
komunikacji, który obejmie wszystkich interesariuszy.

Brak należytej komunikacji o procesie restrukturyzacji oraz o etapach wdrażania planu naprawczego
jest poważnym zagrożeniem dla powodzenia całej operacji. Niewiedza generuje nieufność. Plan
komunikacji powinien objąć współwłaścicieli, wierzycieli, instytucje finansujące, kontrahentów,
dostawców, klientów i pracowników dłużnika. Celem planu powinno być dostarczenie rzetelnych
informacji, we właściwym czasie i za pomocą efektywnych kanałów i narzędzi komunikacji tak, aby
zapewnić transparentność procesu i pozyskać przychylność zainteresowanych. Każda z ww. grup
wymaga odrębnego podejścia, zrozumiałego języka oraz właściwego poziomu szczegółowości
prezentowanych informacji. Wewnętrzny Public Relations powinien mieć przede wszystkim na
celu zapobieżenie nieodpowiedniej polityce informacyjnej, której skutkiem może być uszczuplenie
kapitału ludzkiego firmy oraz niewystarczający poziom współpracy pozostałych uczestników procesu
restrukturyzacji.
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