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ANEKS NR 2 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 

ZMIANA NR 1 

Str. 14 pkt. 5.1.5 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

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

W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

W dniu 24 lutego 2006 r. Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. dokonał przydziału 1.690.000 akcji tej 
spółki, oferowanych w ramach oferty publicznej, na rzecz PBG S.A. Dokonana inwestycja 
kapitałowa w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. wpłynie na umocnienie pozycji Emitenta na 
rynku specjalistycznych usług budowlanych. 

ZMIANA NR 2 

Str. 17 pkt. 5.2.2.1 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

W dniu 3 listopada 2005 r. Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list 
intencyjny dotyczący ewentualnej inwestycji kapitałowej PBG w powyższą Spółkę. Stanowi 
on, iż Emitent zainteresowany jest dokonaniem inwestycji kapitałowej w spółkę Hydrobudowa 
Śląsk S.A. i uzyskaniem udziału ponad 50% głosów w tej Spółce.  
Hydrobudowa Śląsk S.A. jest podmiotem posiadającym silną pozycję na rynku południowej 
Polski, znaczny potencjał wykonawczy, doświadczenia i referencje w realizacji dużych 
inwestycji, w tym projektów hydrotechnicznych.  
Wstępne warunki przeprowadzenia inwestycji przez PBG S.A.: 
� Oszacowanie wszelkich potencjalnych strat mogących skutkować obniżeniem wyniku 

finansowego i utworzenie rezerw w tym zakresie potwierdzonych przez uprawnionego 
audytora, 

� Uzyskanie od zamawiających zatwierdzonych nowych harmonogramów realizacji 
umowy dla kontraktów zagrożonych niedotrzymaniem umownych terminów 
wykonania, 

� Nie wypowiedzenie przez zamawiających kontraktów Hydrobudowie oraz nie 
skorzystanie z udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy, 

� Potwierdzenie przez uprawnionego audytora braku negatywnego wpływu przejęcia 
kontroli nad Hydrobudową Śląsk S.A. na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej 
PBG, 

� Uzyskanie stosownych zgód, w tym zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

Potencjalne włączenie Hydrobudowy Śląsk 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. 
Zakładanym źródłem finansowania inwestycji mają być środki z planowanej, nowej emisji 
akcji. 

W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

W dniu 3 listopada 2005 r. Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list 
intencyjny dotyczący inwestycji kapitałowej PBG w powyższą Spółkę. W dniu 24 lutego 2006 r. 
Zarząd Hydrobudowy Śląsk przydzielił 1.690.000 akcji tej spółki, oferowanych w ramach oferty 
publicznej, na rzecz Emitenta. 
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Hydrobudowa Śląsk S.A. jest podmiotem posiadającym silną pozycję na rynku południowej 
Polski, znaczny potencjał wykonawczy, doświadczenia i referencje w realizacji dużych 
inwestycji, w tym projektów hydrotechnicznych.  

Włączenie Hydrobudowy Śląsk do Grupy PBG przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
wykonawczego Grupy Kapitałowej i pozwoli między innymi na realizację prac w nowych 
obszarach, nie objętych do tej pory działaniami spółek z Grupy PBG. 

 

 

ZMIANA NR 3 

Str. 19 pkt. 6.1.1 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

Planowane poszerzenie zakresu działalności jest ściśle związane z rozważaną inwestycją 
kapitałową w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. 

W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

Poszerzenie zakresu działalności jest ściśle związane z dokonaną inwestycją kapitałową w 
spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. 

ZMIANA NR 4 

Str. 28 pkt. 6.1.4 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

Z uwagi na plany dotyczące włączenia do Grupy Kapitałowej spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. 
zakres oferowanych usług może ulec rozszerzeniu o projektowanie, wykonawstwo, 
modernizacje i remonty infrastruktury hydrotechnicznej, w tym: 

W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

Z uwagi na włączenie do Grupy Kapitałowej spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. zakres 
oferowanych usług rozszerzy się o projektowanie, wykonawstwo, modernizacje i remonty 
infrastruktury hydrotechnicznej, w tym: 

ZMIANA NR 5 

Str. 65 pkt. 12.2 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

Rozważana przez PBG inwestycja kapitałowa w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A., posiadającą 
doświadczenie i referencje w realizacji dużych projektów, w szczególności hydrotechnicznych 
przełoży się na:  
� Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o projektowanie, wykonawstwo, 

modernizację i remonty infrastruktury hydrotechnicznej, 
� Wzrost potencjału wykonawczego i zakresu posiadanych referencji, 
� Wyniki finansowe Grupy. 

W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

Dokonana przez PBG inwestycja kapitałowa w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A., posiadającą 
doświadczenie i referencje w realizacji dużych projektów, w szczególności hydrotechnicznych 
przełoży się na:  
� Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o projektowanie, wykonawstwo, 

modernizację i remonty infrastruktury hydrotechnicznej, 
� Wzrost potencjału wykonawczego i zakresu posiadanych referencji, 
� Wyniki finansowe Grupy. 

ZMIANA NR 6 

Str. 92 pkt. 22.1 w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego było: 

W dniu 03 listopada 2005 roku Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list 
intencyjny dotyczący ewentualnej inwestycji kapitałowej w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. i 
uzyskaniem przez PBG S.A. udziału ponad 50% głosów w tej spółce.  
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W nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego jest: 

W dniu 03 listopada 2005 roku Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list 
intencyjny dotyczący inwestycji kapitałowej w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. Dnia 24 lutego 
2006 r. Zarząd Hydrobudowy Śląsk przydzielił 1.690.000 akcji tej spółki, oferowanych w ramach 
oferty publicznej, na rzecz PBG S.A. 

 

 

 

 

DOKUMENT OFERTOWY 

ZMIANA NR 1 

Str. 13 pkt. 3.4. w starej wersji Dokumentu Ofertowego było: 

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 powyższą Spółkę. Stanowi on, iż 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 może nastąpić w terminie wcześniejszym niż 2 lata 
oraz późniejszym niż 3 lata od dnia emisji, przy czym Emitent może 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). 

W nowej wersji Dokumentu Ofertowego jest: 

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 powyższą Spółkę. W dniu 24 lutego 2006 r. Zarząd Hydrobudowy Śląsk przydzielił 
1.690.000 akcji tej spółki, oferowanych w ramach oferty publicznej, na rzecz PBG S.A. 
Włączenie Hydrobudowy Śląsk S.A. do Grupy PBG przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
wykonawczego Grupy Kapitałowej i pozwoli między innymi na realizację prac w nowych 
obszarach, nie objętych do tej pory działaniami spółek z Grupy PBG. 
Informacje dotyczące inwestycji kapitałowej PBG S.A. w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. 
zostały przedstawione w Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie 5.2.2.1. 
 

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY 

ZMIANA NR 1 

Str. 4 pkt. 2.1 w starej wersji Dokumentu Podsumowującego było: 
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Obecnie Emitent rozważa inwestycję kapitałową w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. Przejęcie 
niniejszej spółki wpłynie na umocnienie pozycji Emitenta na rynku specjalistycznych usług 
budowlanych.  

W nowej wersji Dokumentu Podsumowującego jest: 

W dniu 24 lutego 2006 r. Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. dokonał przydziału 1.690.000 akcji tej 
spółki, oferowanych w ramach oferty publicznej, na rzecz PBG S.A. Dokonana inwestycja 
kapitałowa w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. wpłynie na umocnienie pozycji Emitenta na 
rynku specjalistycznych usług budowlanych. 

ZMIANA NR 2 

Str. 10 pkt. 6 w starej wersji Dokumentu Podsumowującego było: 

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 powyższą Spółkę. Stanowi on, iż 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 może nastąpić w terminie wcześniejszym niż 2 lata 
oraz późniejszym niż 3 lata od dnia emisji, przy czym Emitent może 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). 
 

W nowej wersji Dokumentu Podsumowującego jest: 

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 powyższą Spółkę. W dniu 24 lutego 2006 r. Zarząd Hydrobudowy Śląsk przydzielił 
1.690.000 akcji tej spółki, oferowanych w ramach oferty publicznej, na rzecz PBG S.A. 
Włączenie Hydrobudowy Śląsk S.A. do Grupy PBG przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
wykonawczego Grupy Kapitałowej i pozwoli między innymi na realizację prac w nowych 
obszarach, nie objętych do tej pory działaniami spółek z Grupy PBG. 
Informacje dotyczące inwestycji kapitałowej PBG S.A. w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. 
zostały przedstawione w Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie 5.2.2.1. 
 


