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Do:
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Raport bieżący:  PBG/RB/2004/007

dotyczy: Oświadczenie Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz aktualizacja prospektu 
emisyjnego

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2004 roku powziął informację o 

złożeniu przez Pana Jerzego Wiśniewskiego oświadczenia, w którym, w przypadku 

dojścia do skutku emisji Akcji Serii C, zobowiązał się on do:

1. Nie rozporządzania w jakikolwiek sposób Akcjami Serii B w okresie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia subskrypcji Akcji Serii C, w tym w szczególności nie sprzedawania i 

nie obciążania tych akcji na rzecz osób trzecich,

2. Głosowania wszystkimi posiadanymi akcjami przeciw podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji albo obligacji zamiennych na akcje w 

okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji Akcji Serii C.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. - oferujący akcje Spółki w publicznym obrocie i Bank 

Zachodni WBK S.A. - subemitent inwestycyjny Akcji Serii C, mogą zwolnić Pana Jerzego 

Wiśniewskiego z powyższych zobowiązań przed upływem wskazanych terminów. 

Zgoda na zwolnienie z powyższych zobowiązań powinna być udzielona na piśmie pod 

rygorem nieważności.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące części prospektu emisyjnego PBG 

S.A.:



Rozdział I str. 11 pkt. 6.3.6

Było:

"Główny akcjonariusz Spółki - Pan Jerzy Wiśniewski złoży zobowiązanie do nie zbywania 

wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Serii B w określonym czasie po zakończeniu 

subskrypcji Akcji Serii C. Oświadczenie w tej sprawie zostanie złożone przez Pana 

Jerzego Wiśniewskiego przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C."

Jest:

"W dniu 15 czerwca 2004 roku Pan Jerzy Wiśniewski złożył oświadczenie, w którym, w 

przypadku dojścia do skutku emisji Akcji Serii C, zobowiązał się do:

1. Nie rozporządzania w jakikolwiek sposób Akcjami Serii B w okresie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia subskrypcji Akcji Serii C, w tym w szczególności nie sprzedawania i 

nie obciążania tych akcji na rzecz osób trzecich,

2. Głosowania wszystkimi posiadanymi akcjami przeciw podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji albo obligacji zamiennych na akcje w 

okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji Akcji Serii C.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. - oferujący akcje Spółki w publicznym obrocie i Bank 

Zachodni WBK S.A. - subemitent inwestycyjny Akcji Serii C, mogą zwolnić Pana Jerzego 

Wiśniewskiego z powyższych zobowiązań przed upływem wskazanych terminów. 

Zgoda na zwolnienie z powyższych zobowiązań powinna być udzielona na piśmie pod 

rygorem nieważności." 

Podstawa prawna:

Artykuł 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert


