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ZASTRZEśENIE 

Dokument Podsumowujący jest traktowany jako wprowadzenie do Prospektu. 

Decyzja inwestycyjna powinna być kaŜdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu 

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego 
tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 

Osoby sporządzające Dokument Podsumowujący ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku, gdy Dokument Podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub 
sprzeczny z innymi częściami Prospektu. 

 

 

Dokument Podsumowujący został zatwierdzony przez KPWiG w dniu 6 stycznia 2006 r. 
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1 ToŜsamość dyrektorów, kierownictwa wy Ŝszego szczebla, doradców i biegłych 
rewidentów 

1.1 Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wy Ŝszego szczebla 

� Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu, 

� Małgorzata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu, 

� Tomasz Woroch –Wiceprezes Zarządu, 

� Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu, 

� Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu, 

� Mariusz ŁoŜyński - Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów, Prokurent Spółki, 

� Tomasz Przebieracz – Dyrektor ds. Technicznych. 

1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

� Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Wiesław Lindner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Adam Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej, 

� Jacek KrzyŜaniak – Członek Rady Nadzorczej, 

� Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej. 

1.3 Doradcy i biegli rewidenci 

� Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu – doradca finansowy Emitenta w związku z 
ofertą Akcji Serii E. W imieniu BZ WBK działa Pan Marcin Pędziński – Dyrektor Departamentu 
Rynków Kapitałowych. 

� Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu – firma inwestycyjna, oferująca Akcje Serii E. 
W imieniu DM BZ WBK działa Pan Mariusz Sadłocha, Prezes Zarządu. 

� HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – biegły rewident dokonujący 
badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za lata 2003 – 2004, wpisany na 
listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 238, prowadzoną przez Krajowa Radę 
Biegłych Rewidentów. Badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004 dokonali biegli rewidenci: Pani Cecylia 
Pol, nr ewidencyjny 5282/782 oraz Pan Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530/7106. 

� Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski, Szyndler, Więckowska Sp. Partnerska z 
siedzibą w Poznaniu – doradca prawny Emitenta w związku z ofertą Akcji Serii E. W imieniu 
Kancelarii działa Pani Mariola Więckowska – Radca Prawny, Partner. 

2 Informacje dotycz ące Emitenta 

2.1 Historia i rozwój Emitenta 

Emitent rozpoczął działalność w 1994 r. jako rodzinna spółka, o nazwie PIECOBIOGAZ S.C., 
specjalizująca się w wykonawstwie gazociągów stalowych i polietylenowych słuŜących do przesyłu i 
dystrybucji gazu ziemnego. 

W 1995 r. Spółka wypromowała nowy produkt - stację redukcyjno - pomiarową typu „Piecobiogaz” 
opartą na technologiach włoskich i brytyjskich. Natomiast w 1996 r. Emitent zakupił od amerykańskiej 
firmy T.D. Williamson – technologię wykonywania prac na czynnych obiektach gazowych bez 
przerywania dostaw gazu ziemnego dla odbiorców. 

W 1997 r., zgodnie z przyjętą strategią, właściciele PIECOBIOGAZ S.C. podjęli decyzję o powołaniu 
do Ŝycia spółki TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o. o., która przejęła część 
działalności spółki cywilnej, tj. działalność w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych. 



Dokument Podsumowujący PBG S.A. 

 

 

3 

W 1998 r. Spółka zakupiła i rozpoczęła świadczenie usług w oparciu o technologię Compact Pipe, 
natomiast w 2003 r. Compact Slimliner, technologie oparte na licencji holenderskiej firmy Wavin 
słuŜące do bezwykopowej renowacji rurociągów. 

Jednocześnie w 1998 r. opracowane zostały programy organizacji finansowania inwestycji gazyfikacji i 
modernizacji kotłowni (przebudowy z węglowych na gazowe) dla samorządów terytorialnych w formule 
B-O-T (Budowa - Operatorstwo - Transfer). 

Doświadczenia wyniesione ze współpracy z samorządami pozwoliły na wspólną realizację programu 
inwestycyjnego polegającego na kompleksowej gazyfikacji i modernizacji kotłowni na terenie gminy 
Myślibórz i Lipiany, w tym ciepłowni miejskiej i 26 innych kotłowni oraz budowie sieci gazociągów 
wysokiego i średniego ciśnienia. Ze względu na ekologiczny aspekt przedsięwzięcia, było ono 
współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W latach 1999–2001 zrealizowano takie programy w Trzemesznie, Złotowie i Tomaszowie 
Bolesławieckim. Ich sukces spowodował wydzielenie do odrębnej spółki tej części działalności 
Emitenta. W konsekwencji  w 2001 r.  została zawiązana spółka KRI Sp. z o. o. Jednocześnie Emitent 
nawiązał współpracę z koncernem RWE, jednym z największych globalnych koncernów uŜyteczności 
publicznej. Zaowocowało to podpisaniem w 2002 r. umowy o współpracy kapitałowej i stopniowym 
objęciem przez RWE 51% udziałów w KRI. W sierpniu 2005 r. PBG odkupiło posiadany przez RWE 
pakiet udziałów i obecnie jest blisko 100-procentowym udziałowcem KRI.  

Znaczącym, dla rozwoju Spółki, sukcesem była budowa w 1999 r., pierwszej w historii Emitenta, 
kopalni gazu ziemnego Bonikowo-1, a później w Racocie.  

W 2001 r. jako Generalny Realizator Inwestycji Spółka wybudowała największą w Polsce kopalnię 
gazu ziemnego w Kościanie.  

Kolejnym etapem istotnym dla rozwoju PBG było wykonanie w 2002 r. stacji separacji i 
magazynowania LPG (propanu-butanu) i węglowodorów C5+ (węglowodory o zawartości węgla powyŜej 5 
atomów w cząsteczce - w praktyce jest to składnik do produkcji paliw lekkich) dla elektrociepłowni we 
Władysławowie na Helu. Jednocześnie w tym samym roku Emitent wdroŜył, nie stosowaną dotąd w 
Polsce, technologię LNG (skroplonego gazu ziemnego).  

W 2003 r. Emitent wybudował pierwsze w historii Spółki kopalnie ropy naftowej w Sławoborzu i 
Dzieduszycach, wykorzystując innowacyjną technologię wysokotemperaturowej metody oczyszczania 
ropy z siarkowodoru.  

W 2004 r. Emitent jako podwykonawca zrealizował inwestycję polegającą na zagospodarowaniu stref 
przyodwiertowych w Brońsku. 

W dniu 1 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie 
przekształcenia spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
spółkę akcyjną pod firmą PBG Spółka Akcyjna. Dnia 24 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu spółki PBG 
Spółka Akcyjna do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000184508. Wpis został dokonany dnia 2 stycznia 2004 roku. 

Przełomowym etapem w rozwoju Spółki była zakończona sukcesem pierwsza publiczna emisja akcji 
(2 lipca 2004 r.). Pozyskane w drodze emisji środki zostały wykorzystane, miedzy innymi, na 
zwiększenie zasobów materialnych, które umoŜliwiły Emitentowi pozyskiwanie projektów o znacznej 
wartości jednostkowej i w rezultacie wpłynęły na wzrost przychodów ze sprzedaŜy. Poprzez 
inwestycje w specjalistyczny sprzęt i technologie, przejęcia podmiotów świadczących specjalistyczne 
usługi budowlane (spółki wykonawcze takie jak: Przedsiębiorstwo InŜynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., 
Infra Sp. z o.o., Hydrobudowa Włocławek S.A.) Spółka zwiększyła swoje zdolności wytwórcze i 
umocniła swoją pozycję na rynku specjalistycznych usług budowlanych.  

Rok 2004 to takŜe pozyskanie, dzięki współpracy w ramach konsorcjum z Hydrobudową  
Włocławek S.A., kontraktów w obszarze ochrony środowiska współfinansowanych przez UE. 

PBG jest jednym z wiodących podmiotów na polskim rynku w zakresie kompleksowego wykonawstwa 
obiektów i instalacji do przesyłu oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Usługi świadczone 
przez Emitenta cechuje wysoka jakość, którą potwierdzają posiadane certyfikaty. 

Od 2 listopada 2005 r. na podstawie certyfikatu ochrony elektromagnetycznej w Spółce funkcjonuje 
„Komputerowy System Przetwarzania Informacji” oznaczonych klauzulą „POUFNE”. Ponadto Emitent 
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na podstawie decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego jest uprawniony do wytwarzania, 
naprawy i modernizacji: 

� Zbiorników stałych, 

� Zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych, 

� Rurociągów przesyłowych do materiałów niebezpiecznych 

oraz do naprawy i modernizacji rurociągów technicznych do materiałów niebezpiecznych. 

Obecnie Emitent rozwaŜa inwestycję kapitałową w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. Przejęcie 
niniejszej spółki wpłynie na umocnienie pozycji Emitenta na rynku specjalistycznych usług 
budowlanych.  

W najbliŜszej perspektywie Emitent planuje dalszą ekspansję na rynek związany z ochroną 
środowiska i hydrotechniką oraz na geograficznie nowe rynki zbytu (wyjścia na rynki wschodnie oraz 
Skandynawii). 

2.2 Zarys ogólny działalno ści Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej 

Emitent świadczy specjalistyczne usługi budowlane w obszarach gazu ziemnego, ropy naftowej i wody 
w zakresie: 

� projektowania, wykonawstwa, modernizacji, remontów oraz eksploatacji obiektów, w tym 
instalacji dla: 

• przesyłu, 

• dystrybucji, 

• górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, 

• magazynowania paliw  

• obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwa ogólnego, 

� projektowania, wykonawstwa, modernizacji, renowacji oraz eksploatacji obiektów ochrony 
środowiska. 

WyŜej wymienioną działalność Spółka prowadzi w formule generalnego wykonawstwa w systemie pod 
„klucz” lub jako podwykonawca. 

Do realizacji prac Emitent wykorzystuje między innymi specjalistyczne technologie takie jak: 

� metoda amerykańskiej firmy T.D.Williamson do wykonywania prac hermetycznych na 
czynnych gazociągach stalowych i polietylenowych bez upuszczania gazu do atmosfery, 

� bezwykopowa metoda renowacji systemów rurociągowych, w tym sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, przemysłowych oraz gazowych z wykorzystaniem metody Compact Pipe i 
Compact Slimliner na licencji holenderskiej firmy WAVIN, 

� wysokotemperaturowa metoda oczyszczania ropy z siarkowodoru. 

Dla zapewnienia kompleksowej oferty Emitent realizuje usługi w zakresie wykonawstwa i serwisu 
układów automatyki, pomiarów, telemetrii oraz telemechaniki. 

Ponadto oferta Emitenta obejmuje ocenę stanu technicznego gazociągów i ropociągów, w tym 
przekroczeń cieków wodnych i systemów ochrony antykorozyjnej. 

Główne kategorie sprzedawanych przez Emitenta produktów i usług:  

� przesył – grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją rurociągów i obiektów do przesyłu gazu 
ziemnego, ropy naftowej, wody i kanalizacji, w tym: magistrali wodociągowych, kolektorów, 
ropociągów, gazociągów wysokiego ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych, mieszalni, 
węzłów rozdzielczych, tłoczni, punktów pomiarowo-rozliczeniowych, 

� dystrybucja - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją rurociągów polietylenowych do gazu ziemnego, 
wodociągów i kanalizacji sanitarnej, kotłowni, ciepłociągów, węzłów cieplnych, stacji 
redukcyjno - pomiarowych drugiego stopnia, 
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� górnictwo - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
obiekty do obróbki i uzdatniania ropy i gazu, 

� magazynowanie paliw - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, 
wykonawstwem, modernizacją, remontami oraz eksploatacją baz magazynowych dla paliw 
płynnych, infrastruktury dla podziemnych magazynów gazu, stacji magazynowania i 
odparowania LNG, 

� infrastruktura dla obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwo ogólne - grupa 
obejmująca między innymi przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji i separacji 
gazów technicznych oraz towarzyszące obiekty technologiczne, układy kogeneracji. Ponadto 
przychody związane z przebudową infrastruktury na kolizjach z budowanymi drogami i 
autostradami,  

� ochrona środowiska i hydrotechnika - grupa obejmująca przychody związane z 
projektowaniem, wykonawstwem, modernizacją, remontami oraz eksploatacją wodociągów i 
kanalizacji, oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowych i kolektorów, ujęć wody i spalarni 
odpadów, renowacji istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, budowli hydrotechnicznych, 

� pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, 

� dystrybucja paliw gazowych i ciepła. 

Do podstawowych produktów, towarów i usług spółek z Grupy Kapitałowej naleŜą: 

KRI Sp. z o.o. 

Działalność Spółki koncentruje się na: 

� obrocie, przesyle i dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym i z wykorzystaniem 
technologii LNG, 

� wytwarzaniu i dostawach ciepła, 

� doradztwie technicznym w zakresie moŜliwości i sposobów wykorzystania gazu ziemnego 
oraz modernizacji urządzeń grzewczych i linii technologicznych, 

� doradztwie w zakresie organizacji finansowania i realizacji inwestycji w zakresie gazyfikacji 
miast i gmin na potrzeby własne i samorządów. 

KRI Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie dostaw gazu i ciepła dla odbiorców indywidualnych i 
instytucjonalnych na terenie 11 gmin w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, 
lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Natomiast w zakresie doradztwa klientami są zakłady 
przemysłowe i samorządy. 

„elwik” Sp. z o.o. 

Spółka zajmująca się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody oraz gospodarką ściekami na 
terenie Gminy Lubicz k. Torunia. 

ATG Sp. z o.o. 

ATG Sp. z o. o. prowadzi działalność handlową polegającą na kompletacji oraz dostawach materiałów 
i urządzeń niezbędnych do wykonawstwa kompletnych obiektów w branŜy gazowej, naftowej, 
ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej. 

PGS Sp. z o.o. 

PGS Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową polegającą na świadczeniu usług przewozowych 
skroplonego gazu ziemnego LNG. 

„Metorex” Sp. z o.o.  

Spółka świadczy usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, melioracji budownictwa wodnego, oczyszczalni ścieków oraz nawierzchni dróg i 
placów. 

Infra Sp. z o.o. 
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Działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu inŜynierii sanitarnej i ochrony 
środowiska przy wykorzystaniu bezwykopowej metody renowacji przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i technologicznych. 

Hydrobudowa Włocławek S.A. 

Hydrobudowa Włocławek S.A. specjalizuje się w kompleksowej realizacji i serwisie inwestycji 
budownictwa inŜynieryjnego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-
kanalizacyjnych. 

2.3 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 oraz za 3 kwartały 2004 r. i 3 kwartały 
2005 r. 

Za okres (tys. zł) 

Wyszczególnienie 3 kw. 
2005 

3 kw. 
2004 2004* 2004 2003 2002 

Przychody netto ze sprzedaŜy 239 525 120 876 216 087 216 086 180 666 162 141

Wynik na sprzedaŜy 21 148 13 793 20 290 23 592 15 515 10 370

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 21 566 15 602 22 299 25 880 14 290 9 181

Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 27 532 20 123 28 366 32 569 21 590 14 645

Wynik przed opodatkowaniem 30 107 13 341 19 535 22 924 13 804 4 415

Wynik netto, z tego przypadajacy: 25 253 10 570 13 964 18 141 11 133 4 815

   - akcjonariuszom podmiotu dominującego 23 477 10 651 13 947 18 128 11 302 4 626

   - akcjonariuszom mniejszościowym 1 776 -81 17 13 -169 189

 Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za lata 2002-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a sprawozdania  
za 3 kwartały 2004 r. i 3 kwartały 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR. 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 oraz za 3 kwartały 2004 r. i 3 kwartały 
2005 r.  

Stan na koniec okresu (tys. zł) 
Wyszczególnienie 

3 kw. 2005 3 kw. 2004 2004* 2004 2003 2002 

Aktywa razem 650 771 249 718 305 796 309 195 166 007 183 893

Aktywa trwałe 183 471 62 129 68 030 75 405 64 124 79 978

Aktywa obrotowe 467 300 187 589 237 766 233 790 101 883 103 915

Kapitał własny, w tym przypadające: 168 852 135 437 143 065 142 230 32 510 23 378

  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 164 527 135 020 142 551 142 230 32 510 23 378

Kapitał akcyjny 10 530 10 530 10 530 10 530 7 200 7 200

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  481 919 114 281 162 731 166 577 133 168 147 289

Zobowiązania długoterminowe 201 415 35 432 33 665 28 352 40 700 48 647

Zobowiązania krótkoterminowe 280 504 78 849 129 066 127 825 87 792 89 783

Liczba akcji (szt.) 10 530 000 10 530 000 8 865 000 8 865 000 72 000 72 000

Zysk (strata) na jedną akcję (zł)** 2,54 b.d. 1,57 2,04 156,97 64,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł) 2,54 b.d. 1,57 2,04 156,97 64,25

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za lata 2002-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a sprawozdania  
za 3 kwartały 2004 r. i 3 kwartały 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR. 

** Zysk na jedną akcję obliczono w oparciu o zysk zanualizowany. Spółka nie sporządziła skonsolidowanego sprawozdania za 
2003 r. zgodnie z MSR, w związku z czym nie moŜna obliczyć wskaźnika za 3 kwartały 2004 r. 
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2.4 Kapitalizacja i zadłu Ŝenie 

Kapitały własny na dzień 30.09.2005 r.: 

� Emitent – 162.554 tys. zł 

� Grupa Kapitałowa – 168.852 tys. zł 

ZadłuŜenie krótkoterminowe na dzień 30.09.2005 r.: 

� Emitent – 150.215 tys. zł 

� Grupa Kapitałowa – 280.504 tys. zł 

ZadłuŜenie długoterminowe na dzień 30.09.2005 r.: 

� Emitent – 174.249 tys. zł 

� Grupa Kapitałowa – 201.415 tys. zł 

2.5 Pracownicy Emitenta 

Według stanu na dzień 15 grudnia 2005 r. Emitent zatrudniał 468 pracowników. 

2.6 Znaczący akcjonariusze 

Większościowym Akcjonariuszem Spółki PBG S.A. jest Pan Jerzy Wiśniewski. Posiada 57,52% 
głosów na WZA. Akcjonariuszem powiązanym z Panem Jerzym Wiśniewskim jest Ŝona - Pani 
Małgorzata Wiśniewska, której z akcji przysługuje 6,61% głosów na WZA. Zatem Pan Jerzy 
Wiśniewski, zarówno samodzielnie jak i posiadając wspólnie z Ŝoną akcje z których przysługuje im 
64,13% głosów na WZA, sprawuje kontrolę nad Spółką PBG S.A.. Dodatkowo, sprawuje kontrolę nad 
Spółką, pełniąc funkcję jednoosobowo reprezentującego Spółkę Prezesa Zarządu. NaduŜywaniu 
kontroli przez podmiot dominujący Emitenta zapobiega wdroŜony i stosowany Ład Korporacyjny. 

BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiada 890 325 akcji Emitenta, co daje BZ WBK AIB Asset 
Management S.A. 8,46 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz 5,85 % głosów w Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

2.7 Transakcje z powi ązanymi stronami 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Emitent dokonywał transakcji ze spółkami 
z Grupy Kapitałowej, ze spółką TGP Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska sp. j. z siedzibą w 
Wysogotowie oraz ze spółką Piecobiogaz Sp. z o.o. 

3 Informacje dotycz ące oferty Akcji Serii E i dopuszczania papierów war tościowych 
do obrotu na rynku regulowanym 

Oferta obejmuje 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych przez Spółkę i jest 
kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru. 

Na kaŜdą Akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru tj. 11 stycznia 2006 r. przysługuje 
jedno Prawo Poboru. Do objęcia 1 Akcji Serii E uprawnia posiadanie 7,02 Praw Poboru. 

PoniewaŜ dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 11 stycznia 2006 r., zgodnie z systemem rozliczeń 
KDPW ostatnim dniem, w którym na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będzie 
moŜna nabyć Akcje Spółki z przysługującym im Prawem Poboru jest dzień 6 stycznia 2006 r. Oznacza 
to, Ŝe osoby które nabędą akcje Spółki na sesji Giełdy po tym dniu, nie będą uprawnione do 
wykonywania prawa poboru z tych akcji. Natomiast pierwszym dniem, w którym moŜna zbyć Akcje na 
Giełdzie, tak by zachować przysługujące prawo poboru jest 9 stycznia 2006 r. 

Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii E w ramach prawa poboru (do złoŜenia Zapisu 
Podstawowego) są: 

� osoby, będące właścicielami Akcji Spółki z upływem dnia ustalenia prawa poboru, które nie 
dokonały zbycia Prawa Poboru do momentu złoŜenia zapisu na Akcje Serii E 

� osoby, które nabyły Prawo Poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złoŜenia zapisu na 
Akcje Serii E. 

Do objęcia 1 Akcji Serii E w ramach prawa poboru uprawnia posiadanie 7,02 Praw Poboru. 
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Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą uprawnione, w 
terminie jego wykonania, do złoŜenia Zapisu Dodatkowego. Zapis Dodatkowy moŜe być złoŜony 
maksymalnie na 1 500 000 Akcji Serii E. 

Zbycie akcji Spółki po dniu ustalenia prawa poboru nie powoduje utraty moŜliwości złoŜenia Zapisu 
Dodatkowego na Akcje Serii E. 

JeŜeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi, Zarząd Spółki moŜe zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z 
propozycją złoŜenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E. Zaproszenie do złoŜenia zapisu Zarząd Spółki 
moŜe skierować w dowolnej formie, w tym w formie ustnej. W takim przypadku pozostałe do objęcia 
Akcje Serii E zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według uznania, jednakŜe po cenie nie niŜszej 
od ich ceny emisyjnej. 

Zapis na liczbę Akcji Serii E większą niŜ wynikająca z zasad opisanych powyŜej, będzie niewaŜny w 
części przekraczającej liczbę Akcji Serii E, na którą moŜliwy jest zapis. 

Osoby uprawnione do wykonywania prawa poboru dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu na Akcje 
Serii E mają zapisane Prawa Poboru. 

Osoby uprawnione do złoŜenia Zapisów Dodatkowych dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki, na których w dniu ustalenia prawa poboru miały zapisane Akcje Spółki. 

W przypadku inwestorów posiadających Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w bankach depozytariuszach zapisy mogą być składane w domach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. Inwestorzy zamierzający skorzystać z takiej 
moŜliwości powinni potwierdzić moŜliwość realizacji takiego zapisu w domu maklerskim, z którego 
usług zamierzają skorzystać oraz w banku depozytariuszu, w którym zapisane są Prawa Poboru. 

Osoby, które nie zdeponowały Akcji Spółki na swoim rachunku papierów wartościowych składają 
zapisy w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
pełni funkcję Sponsora dla akcji Spółki): w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w Warszawie, ul. Jana 
Pawła II 23. 

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złoŜenia zapisu na Akcje Serii E nie objęte w ramach 
wykonywania prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych, dokonują zapisów na Akcje Serii E 
w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.: w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w 
Warszawie ul. Jana Pawła II 23.   

Inwestorzy, którzy dotychczasowe Akcje Spółki mają zapisane w Rejestrze Sponsora, a takŜe 
ewentualni inwestorzy, wskazani przez Zarząd Spółki do złoŜenia zapisu na Akcje Serii E nie objęte w 
ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych, mogą wraz z zapisem złoŜyć 
dyspozycję deponowania Akcji Serii E, wskazując w niej nazwę podmiotu prowadzącego rachunek 
papierów wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane 
przydzielone Akcje Serii E. Formularz dyspozycji deponowania dostępny będzie w miejscach 
przyjmowania tych zapisów. 

Wpłata na Akcje Serii E musi być dokonana w pełnej wysokości najpóźniej w momencie składania 
zapisu. Zapis bez dokonania pełnej wpłaty jest niewaŜny. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie 
się równowartość iloczynu ceny emisyjnej i liczby Akcji Serii E, na którą opiewa zapis. Wpłaty mogą 
być dokonane wyłącznie w walucie polskiej. Wpłaty na Akcje Serii E moŜna dokonywać w domu 
maklerskim przyjmującym zapis (numer rachunku będzie dostępny w miejscach składania zapisów), w 
następujących formach: 

� gotówką, 

� przelewem. 

Wpłaty na Akcje Serii E nie podlegają oprocentowaniu. 

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na rachunek domu 
maklerskiego przyjmującego zapis. 

Niedokonanie wpłaty lub dokonanie niepełnej wpłaty na Akcje Serii E w oznaczonym terminie 
spowoduje niewaŜność zapisu. 
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Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieŜącego przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru na Giełdzie oraz 
nie później niŜ przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii E. 

Cena zostanie ustalona w oparciu o obecną sytuację finansową i prognozy przyszłych wyników Grupy 
PBG, wyniki procesu premarketingu i road show, oraz kształtowanie się kursu Akcji na Giełdzie. 

Harmonogram ofert Akcji Serii E 

� 11 stycznia 2006 r -  dzień ustalenia prawa poboru 

� 13 stycznia 2006 r.   planowanie podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej, 

� 16-17 stycznia 2006 r. planowane notowanie Prawa Poboru na Giełdzie 

� 18 stycznia 2006 r.  otwarcie subskrypcji 

� 18-20 stycznia 2006 r. przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów  
Dodatkowych 

� 30 stycznia 2006 r.   ewentualne składanie zapisów na Akcje Serii E, które nie zostały 
objęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych 

� 30 stycznia 2006 r.   zamknięcie subskrypcji 

� 31 stycznia 2006 r.  planowany przydział Akcji Serii E 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do zmiany powyŜszych terminów, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie 
będzie skracany termin przyjmowania zapisów. Zmiana terminów oferty wymaga sporządzenia przez 
Spółkę aneksu do Prospektu oraz jego zatwierdzenia przez Komisję. Następnie aneks ten zostanie 
podany do publicznej wiadomości, w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, jednak nie później 
niŜ przed dniem planowanej zmiany. 

Przedmiotem obrotu na GPW będą Prawa Poboru. Pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez 
Komisję, Prawa Poboru są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa 
poboru. Prawa Poboru będą przedmiotem obrotu na GPW począwszy od sesji giełdowej 
przypadającej następnego dnia sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomości 
ceny emisyjnej Akcji Serii E (nie wcześniej jednak niŜ następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia 
prawa poboru), a po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed 
dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E. Przewiduje się, iŜ obrót prawami poboru 
Akcji Serii E będzie miał miejsce w dniach 16 - 17 stycznia 2006 r. 

Pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez Komisję, z upływem dnia otrzymania przez GPW od 
Emitenta zawiadomienia o dokonanym przydziale, do obrotu giełdowego dopuszczone są Prawa Do 
Akcji. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii E Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w sprawie 
wprowadzenia Praw Do Akcji do obrotu na GPW. Przewiduje się, iŜ obrót Prawami Do Akcji 
rozpocznie się w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii E. 

Zarząd Emitenta wystąpił do KDPW z wnioskiem o rejestrację w depozycie Praw do Akcji oraz Akcji 
Serii E. 

Po zarejestrowaniu Akcji Serii E przez właściwy sąd, Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w 
sprawie wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na GPW. Przewiduje się, iŜ obrót Akcjami Serii E na 
GPW rozpocznie się najpóźniej w marcu 2006 roku. 

4 Koszty emisji 

Na dzień sporządzenia Prospektu koszty emisji wynoszą 950 tys. zł. Na koszty te składają się koszty 
sporządzenia Prospektu, doradztwa oraz analiz w związku z ofertą i jej celami. 

Inne koszty oferty oraz wpływy pienięŜne netto z oferty moŜliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu 
i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni po 
zakończeniu oferty Akcji Serii E. 
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5 Rozwodnienie 

PoniŜej podano wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku jeśli akcjonariusze 
nie obejmą akcji w ramach wykonania prawa poboru. 

 

 Liczba akcji ogółem % ogólnej liczby akcji po oferc ie 

Akcje serii A – D 10 530 000 87,53% 

Akcje serii E 1 500 000 12,47% 

6 Cele emisji 

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii E przeznaczone zostaną na (cele emisji uszeregowane 
według hierarchii waŜności, poczynając od najwaŜniejszego celu): 

L.p. Cele emisji Kwota (tys. zł) 

1. Objęcie akcji nowej emisji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., pozwalające 
na przekroczenie progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu tej 
spółki, albo alternatywnie: spłata części zobowiązań wynikających z 
emisji obligacji albo spłata kredytu inwestycyjnego w banku WestLB 
Polska S.A. 

Do 50.000 

2. Dokapitalizowanie spółek z Grupy Kapitałowej 10.000 – 15.000 

3. Akwizycja spółek z branŜy instalacyjnej 30.000 – 50.000 

4. Zintegrowany System Zarządzania ERP 2.000 – 5.000 

Cel 1 - Objęcie akcji nowej emisji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A.  

W dniu 3 listopada 2005 r. Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list 
intencyjny dotyczący ewentualnej inwestycji kapitałowej PBG (poprzez objęcie akcji nowej emisji) w 
powyŜszą Spółkę. Stanowi on, iŜ Emitent zainteresowany jest dokonaniem inwestycji kapitałowej w 
spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. i uzyskaniem udziału ponad 50% głosów w tej Spółce. 

Potencjalne włączenie Hydrobudowy Śląsk S.A. do Grupy PBG przyczyniłoby się do wzmocnienia 
potencjału wykonawczego Grupy Kapitałowej i pozwoliłoby między innymi na realizację prac w 
nowych obszarach, nie objętych do tej pory działaniami spółek z Grupy PBG. 

Informacje dotyczące potencjalnej inwestycji kapitałowej PBG S.A. w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. 
zostały przedstawione w Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie 5.2.2.1. 

W przypadku rezygnacji z inwestycji kapitałowej w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A., Emitent 
przedstawi obligatariuszom, którzy nabyli obligacje Spółki, ofertę wcześniejszego wykupu obligacji do 
wartości 50.000 tys. zł. (emisja z dnia 23 września 2005 r., wartość wyemitowanych obligacji – 
110.000 tys. zł, zapadalność nie moŜe nastąpić w terminie wcześniejszym niŜ 2 lata oraz późniejszym 
niŜ 3 lata od dnia emisji, przy czym Emitent moŜe przedstawić obligatariuszom ofertę wcześniejszego 
wykupu, na którą obligatariusze nie muszą się jednak zgodzić). 

O ile obligatariusze nie skorzystają z oferty wcześniejszego wykupu obligacji, Emitent zamierza, ze 
środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E, spłacić kredyt inwestycyjny w banku WestLB Polska S.A. 
(Emitent zaciągnął kredyt inwestycyjny w kwocie 50.000 tys. zł z terminem spłaty 30.06.2010). 

Cel 2 – Dokapitalizowanie spółek z Grupy 

W najbliŜszej przyszłości Emitent planuje dokapitalizowanie dwóch spółek z Grupy Kapitałowej –  
KRI Sp. z o.o. oraz Infra Sp. z o.o. 

Pozyskane przez powyŜsze spółki środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie przyszłych 
inwestycji oraz na kapitał obrotowy celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych  
z prowadzoną działalnością operacyjną. 

Realizacja niniejszego celu będzie przebiegała sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb spółek 
z Grupy. 

Cel 3 - Akwizycje spółek z bran Ŝy instalacyjnej 
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W ramach realizacji załoŜeń strategii Emitent przewiduje rozwój działalności poprzez przejęcia innych 
podmiotów oferujących komplementarne od usług oferowanych przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową. W szczególności Emitent zamierza przejmować spółki działające w obszarach: ochrony 
środowiska oraz instalacji przemysłowych. Emitent posiada zidentyfikowane podmioty do przejęcia, 
ale stan toczących się rozmów (w szczególności brak jakichkolwiek zobowiązań Emitenta w tym 
zakresie), nie upowaŜnia Emitenta do podania nazw podmiotów – celów przejęcia. 

Cel 4 – Wdro Ŝenie zintegrowanego systemu ERP 

W ramach Grupy Kapitałowej Emitent przewiduje wdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania 
ERP. Zakres systemu ERP, do którego wdroŜenia przygotowuje się Emitent obejmuje głównie takie 
obszary jak księgowość, finanse oraz kontroling. Związany jest z planowanym ujednoliceniem 
systemów w spółkach z Grupy Kapitałowej a takŜe z koniecznością wbudowania zaawansowanych 
narzędzi analitycznych, które będą pozwalały na przeprowadzanie szczegółowych analiz procesów 
zachodzących w poszczególnych spółkach oraz w całej Grupie Kapitałowej. Przetarg na dostawcę 
zintegrowanego systemu zarządzania zostanie rozstrzygnięty do końca pierwszego półrocza 2006, a 
proces wdroŜenia Emitent planuje zakończyć w całej Grupie Kapitałowej do końca roku 2007. 

W przypadku pozyskania przez Emitenta, w drodze emisji akcji, środków niewystarczających do 
realizacji pierwszego celu wówczas nie zostanie on zrealizowany. Natomiast w przypadku, gdy środki 
okaŜą się niewystarczające do realizacji pozostałych celów Emitent wykorzysta zewnętrzne źródła 
finansowania lub zrezygnuje z ich realizacji. 

W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją wskazanych w Dokumencie 
Ofertowym celów Emitent lokować będzie środki w bezpieczne instrumenty finansowe albo w lokaty 
bankowe. Ponadto moŜliwe jest ich wykorzystanie na obniŜenie poziomu zadłuŜenia bieŜącego 
Emitenta. Przyczyni się to do obniŜenia kosztów finansowych ponoszonych przez Emitenta. MoŜliwe 
jest obniŜenie poziomu zadłuŜenia bieŜącego w następujących bankach i kwotach: 

Lp.  Bank Rodzaj 
kredytu 

Termin 
spłaty 

Max. warto ść 
kredytu 

(tys. zł) 

1 BZ WBK S.A. kredyt odnawialny 28.06.2006 9 050 

2 BZ WBK S.A. kredyt w rachunku bieŜącym 28.06.2006 10 000

3 PEKAO S.A. kredyt obrotowy 14.04.2006 15 000

4 Millennium kredyt obrotowy 12.05.2006 22 500

7 Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent i Grupa Kapitałowa prowadzą działalność: 

� Ryzyko konkurencji, 

� Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce, 

� Ryzyko związane z obecnością Polski w strukturze Unii Europejskiej, 

� Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, 

� Ryzyko kursu walutowego. 

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej 

� Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, 

� Ryzyko związane z nie wywiązaniem się z warunków umowy, 

� Ryzyko związane z uzaleŜnieniem od kluczowych odbiorców, 

� Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną. 

Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami wartościowymi 

� Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii E do skutku, 
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� Ryzyko związane z obrotem na GPW prawami poboru, 

� Ryzyko związane z notowaniem PDA, 

� Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi, 

� Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, 

� Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii E do obrotu na GPW, 

� Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW, 

� Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję, 

� Ryzyko związane z moŜliwością przedłuŜenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii E, 

� Ryzyko związane z zamiarem sprzedaŜy akcji przez p. Małgorzatę Wiśniewską, 

� Ryzyko związane z zamiarem sprzedaŜy praw poboru Akcji Serii E przez osoby zarządzające 
Emitenta, będące jednocześnie akcjonariuszami Emitenta. 

8 Informacje dodatkowe 

8.1 Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emetnta wynosi 10.530.000 zł i dzieli się na 
4.700.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych, 1.000.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela,, 
1.500.000 Akcji Serii B, 3.000.000 Akcji Serii C oraz 330.000 Akcji Serii D. Wartość nominalna jednej 
akcji wynosi 1.00 zł. 

8.2 Dokumenty dost ępne do wgl ądu 

W okresie waŜności Prospektu w siedzibie Emitenta moŜna zapoznać się z następującymi 
dokumentami lub ich kopiami: 

� Statutem Emitenta, 

� Wszystkimi raportami, pismami i innymi dokumentami, historycznymi danymi finansowymi, 
wycenami i oświadczeniami sporządzonymi przez eksperta na wniosek Emitenta, do których 
odniesienia lub których fragmenty znajdują się w Dokumencie Rejestracyjnym, 

� Historycznymi danymi finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej. 

PowyŜsze dokumenty dostępne są równieŜ na stronie internetowej Emitenta www.pbg-sa.pl  


