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1. Podstawowe dane o Emitencie i Grupie Kapitałowej

1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Grupę Kapitałową tworzą: PBG S.A. – podmiot dominujący, „elwik” Sp. z o.o. i ATG Sp. z o.o. jako spółki zależne 
oraz KRI Sp. z o.o. jako spółka stowarzyszona.

Pozycja Emitenta w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej na dzień sporządzenia prospektu przedstawia-
ła się następująco:

Grupa PBG

KRI Sp. z o.o.
 

ATG Sp. z  o.o.
 

Emitent

49% – udział w kapitale i głosach    76% – udział w kapitale i głosach    100% – udział w kapitale i głosach  
„elwik” Sp. z o.o.

Emitent i jego Grupa Kapitałowa jest podmiotem o zasięgu ogólnopolskim i działa na rynku instalacyjnym w branży 
gazowniczej, naftowej, ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej. Ponadto zajmuje się dystrybucją wody i utylizacją 
zanieczyszczeń płynnych („elwik” Sp. z o.o.), przesyłem, dystrybucją i obrotem gazem ziemnym i ciepłem (KRI Sp. 
z o.o.) oraz handlem materiałami i urządzeniami w branży gazowniczej, naftowej oraz wodno-kanalizacyjnej (ATG 
Sp. z o.o.).

1.1.1. PBG S.A.

Emitent świadczy specjalistyczne usługi w zakresie budowy, modernizacji, remontów i eksploatacji:

– rurociągów stalowych i obiektów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i wody, 

– instalacji LNG, infrastruktury dla ciepłownictwa, rurociągów polietylenowych do gazu ziemnego, wody i kanalizacji,

– obiektów specjalistycznych dla LPG, górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej,

– infrastruktury dla obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad,

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

W najbliższej przyszłości Emitent zamierza koncentrować się na budowie, remoncie, modernizacji i eksploatacji 
obiektów specjalistycznych o wysokiej wartości jednostkowej.

Emitent rozpoczął działalność w 1994 r. jako rodzinna spółka o nazwie PIECOBIOGAZ S.C. i wyspecjalizował się 
w wykonawstwie stacji redukcyjno-pomiarowych, gazociągów stalowych i polietylenowych służących do przesyłu 
i dystrybucji gazu ziemnego.

W 1997 r., zgodnie z przyjętą strategią, właściciele PIECOBIOGAZ S.C. podjęli decyzję o powołaniu do życia spół-
ki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o., która przejęła część działalności spółki cywilnej, tj. działalność 
w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych.

Dynamiczny rozwój Emitent zawdzięcza wdrażaniu najnowocześniejszych światowych technologii oraz zatrudnia-
niu i szkoleniu młodej, wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej.

W 1998 r. Spółka zakupiła od amerykańskiej firmy T.D. Williamson urządzenia i technologię wykonywania prac na 
czynnych obiektach gazowych bez przerywania dostaw gazu ziemnego do odbiorców, a następnie bezwykopową 
metodę renowacji rurociągów Compact Pipe na licencji holenderskiej firmy Wavin.

Ponadto w tym samym roku opracowano programy organizacji finansowania oraz realizacji inwestycji gazyfikacji 
i modernizacji kotłowni (przebudowa z węglowych na gazowe) dla samorządów terytorialnych w formule B-O-T 
(Budowa-Operatorstwo-Transfer). W latach 1999-2001 zrealizowano takie programy w Trzemesznie, Złotowie 
i Tomaszowie Bolesławieckim. Ich sukces spowodował wydzielenie tej części działalności Emitenta i powołanie 
w 2001 r. spółki KRI Sp. z o.o.
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Doświadczenia wyniesione ze współpracy z samorządami pozwoliły na wspólną realizację programu inwesty-
cyjnego 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 2001 roku Emitent nawiązał współpracę z RWE, jednym z największych globalnych koncernów użyteczności 
publicznej. Zaowocowało to podpisaniem w 2002 roku umowy o współpracy kapitałowej i objęciem przez RWE 
udziałów w KRI.

Konsekwentna realizacja strategii nastawionej na poszukiwanie nowych obszarów rozwoju przełożyła się na pozy-
skanie w 1999 r. pierwszego kontraktu na budowę kopalni gazu ziemnego w Bonikowie, a później w Racocie. 
Dużym sukcesem było zakończenie w 2001 r. budowy największej w Polsce kopalni gazu ziemnego w Kościanie. 
Obecnie Emitent jako podwykonawca realizuje II etap tej inwestycji polegający na zagospodarowaniu stref przy-
odwiertowych w Brońsku.

Kolejnym etapem istotnym dla rozwoju firmy było wykonanie w 2002 r. stacji separacji i magazynowania LPG i C5+ 
dla elektrociepłowni we Władysławowie na Helu.

W 2003 r. Emitent po raz pierwszy wszedł na rynek wykonawstwa kopalni ropy naftowej, realizując takie obiekty 
w Dzieduszycach i Sławoborzu.

Emitent jest firmą o dużym doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na polskim rynku w obszarze przesyłu, górnictwa 
gazu ziemnego i ropy naftowej. Usługi świadczone przez Emitenta cechuje wysoka jakość potwierdzona posiada-
nymi certyfikatami. Już w 1998 r. jako jedna z pierwszych firm w branży gazowniczej wdrożyła system zapewnienia 
jakości zaudytowany i certyfikowany przez Niemiecki Instytut Spawalnictwa DVS Zert z Duesseldorfu. 

Obecnie Emitent posiada certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz 
wytycznymi AQAP 110:1995, który umożliwia ubieganie się o zamówienia na rynku wojskowym i NATO. W 2003 r. 
Ministerstwo Obrony Narodowej RP przyznało Spółce Rekomendację nr 161 dotyczącą realizacji zadań o znaczeniu 
strategicznym i związanych z bezpieczeństwem, obronnością państwa oraz ochroną środowiska w zakresie budo-
wy remontów i eksploatacji sieci i urządzeń gazowych.

Potwierdzeniem jakości świadczonych usług w zakresie spawalnictwa jest uzyskany certyfikat zgodności systemu 
jakości z wymaganiami normy PN-EN 729-2 – „Spawalnictwo. Spawanie metalu. Pełne wymagania dotyczące jako-
ści w spawalnictwie”.

Systematycznemu podwyższaniu jakości świadczonych usług, poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy służy 
wdrażane normy ISO 14001, PN-N 18001.

Wysoki poziom zarządzania oraz jakość świadczonych usług potwierdzają również otrzymane przez Emitenta 
nagrody i wyróżnienia. Najważniejszą z nich jest zdobyta w 2002 r. Polska Nagroda Jakości, przyznana za euro-
pejski poziom zarządzania w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, która umożliwia Spółce ubieganie się 
w 2005 r. o Europejską Nagrodę Jakości.

O przyjaznych relacjach Emitenta z klientami, pracownikami i środowiskiem świadczą uzyskane w latach 2000, 
2001 i 2003 r. tytuły „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz w 2002 r. „Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play”. 
Ponadto w 2003 r. dziennik „Rzeczpospolita” przyznała Emitentowi tytuł „Dobra Firma Wielkopolska”, a w styczniu 
2004 r. Spółka została uznana za najdynamiczniej rozwijającą się firmą w Wielkopolsce.

Emitent jest aktywnym członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych i gospodarczych zarówno o zasięgu 
regionalnym oraz krajowym, jak i międzynarodowym, takich jak:

– Izba Gospodarcza Gazownictwa, 

– Wielkopolski Klub Integracji Europejskiej przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 

– Klub Polskie Forum ISO 9000, 

– Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury PROLINEA, 

– Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 

– Stowarzyszenie Project Management Polska, 

– Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 

– Zachodni Klub Gospodarczy, 

– Polsko-Belgijsko-Luksemburska Izba Handlowa, 

– Polsko-Arabska Izba Gospodarcza. 

Dynamiczny rozwój Emitenta oraz specjalizacja w kierunku pozyskania i realizacji projektów o znacznej wartości, 
w formule generalnego wykonawstwa w systemie „pod klucz”, wymaga rozbudowy działów wykonawczych oraz 
zwiększenia zdolności finansowych. Dlatego w 2003 r., realizując kolejny etap strategii, Zgromadzenie Wspólników 
podjęło decyzję o przekształceniu przedsiębiorstwa TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o.o. w spółkę 
akcyjną i zmianie nazwy na PBG S.A., pod którą Emitent funkcjonuje od 2 stycznia 2004 r. 
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1.1.2. KRI Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność w za-
kresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40 20 B). Oprócz przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem 
ziemnym. Spółka zajmuje się także wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją oraz świadczy usługi doradcze w zakresie 
organizacji finansowania i realizacji inwestycji w obszarze wykorzystania gazu ziemnego i produkcji ciepła.

Początkowo KRI Sp. z o.o. miała być spółką zajmującą się doradztwem inwestycyjnym i technicznym, utworzoną na 
bazie Działu Rozwoju wydzielonego ze struktur Emitenta. Jesienią 2001 r., ze względu na duże zainteresowanie samorzą-
dów programami gazyfikacji i modernizacji kotłowni, Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu profilu działalności o usługi 
z zakresu przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła. Pierwsza koncesja na 
powyższą działalność została Spółce przyznana w grudniu 2001 r. przez Urząd Regulacji Energetyki. Obecnie obejmuje 
ona swoim zasięgiem gminy, na których terenie Spółka zrealizowała programy gazyfikacji i modernizacji kotłowni.

W 2002 r. KRI Sp. z o.o. wspólnie z Emitentem wdrożyła niestosowaną dotąd w Polsce technologię dystrybucji 
LNG, która umożliwia dostarczanie gazu do odbiorców oddalonych od sieci przesyłowych. Umiejętności w zakresie 
projektowania, budowy instalacji LNG oraz wykorzystanie niniejszej technologii pozwoliły Spółce zdobyć przewagę 
konkurencyjną i stabilną pozycję na rynku.

Obecnie KRI Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w ośmiu 
miejscowościach w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim oraz 
wytwarzania i dystrybucji ciepła w dwóch miastach w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. 

Począwszy od 2002 r. współudziałowcem Spółki, posiadającym 51% udziałów, jest spółka RWE International BV 
należąca do jednego z największych na świecie koncernów użyteczności publicznej – Grupy RWE.

KRI Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem nowoczesnym i przyjaznym dla klientów, co potwierdzają zdobyte nagrody i wy-
różnienia. Spółka jest między innymi laureatem konkursu Medal Europejski dla Usług oraz Przedsiębiorstwo Fair Play.

1.1.3. „elwik” Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność 
w zakresie poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody (PKD 41 00). Ponadto Spółka zajmuje się gospodarką ście-
kami oraz wywozem i unieszkodliwianiem odpadów, usługami sanitarnymi i pokrewnymi.

W spółce „elwik” Sp. z o.o. 76% udziałów posiada Emitent, pozostałe 24% należy do Gminy Lubicz. Powstanie Spółki 
związane było z realizacją programu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz k. Toru-
nia. Program ten stanowi pozytywny i pionierski przykład inwestycji zrealizowanej na rzecz samorządów w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Potwierdza to tytuł HIT 2003 „za praktyczną realizację idei partnerstwa 
publiczno-prywatnego w służbie ekologii” nadany przez Kapitułę Konkursu Gospodarczo-Samorządowego.

1.1.4. ATG Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność 
jako agent specjalizujący się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nieskla-
syfikowana (PKD 5118Z).

ATG Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową w zakresie zaopatrzenia w materiały i urządzenia w branży gazow-
niczej, naftowej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej. Ponadto oferuje pomoc przy organizacji finansowania oraz 
doradztwo w zakresie zgodności parametrów technicznych z wymaganiami projektu. Spółka prowadzi sprzedaż na 
rzecz spółek z Grupy, jaki i na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Spółka została włączona do Grupy w ramach realizacji założeń strategii Emitenta – poszukiwania dodatkowych 
źródeł przychodów. Transakcja nabycia 100% pakietu udziałów miała miejsce w marcu 2004 r.

Spółka ATG jako dynamicznie rozwijająca się firma została wyróżniona przez „Puls Biznesu” tytułem „Gazela Biznesu 2003”.

2. Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu Emitenta 
i Grupy Kapitałowej

2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu PBG S.A. 
Oferta PBG S.A. obejmuje projektowanie, wykonawstwo, modernizacje, remonty oraz eksploatację następujących 
obiektów:

– Rurociągów stalowych i obiektów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej, wody i ścieków, w tym:

– stalowych magistrali wodociągowych i kolektorów, ropociągów, gazociągów wysokiego ciśnienia itp.,

– stacji redukcyjno-pomiarowych, mieszalni, węzłów rozdzielczych, tłoczni, punktów pomiarowo-rozliczenio-
wych, zbiorników, stacji separacji itp.;
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– Instalacji LNG, infrastruktury dla ciepłownictwa, rurociągów polietylenowych dla gazu ziemnego, wody i kanali-
zacji, w tym:

– stacji magazynowania i odparowania LNG,

– kotłowni, ciepłociągów, węzłów cieplnych,

– gazociągów, wodociągów i kanalizacji sanitarnej;

– Obiektów specjalistycznych dla LPG, górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym:

– stacji separacji i magazynowania LPG,

– kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego;

– Infrastruktury dla obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad, w tym:

– przebudowę istniejącej infrastruktury na kolizjach z budowanymi drogami i autostradami,

– instalacji wewnętrznych zakładów przemysłowych,

– układów kogeneracji, tj. produkcji prądu i ciepła w skojarzeniu z gazem ziemnym;

– Infrastruktury do magazynowania paliw;

– Innych obiektów specjalistycznych.

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

– metoda amerykańskiej firmy T.D.Williamson wykonywania prac hermetycznych na czynnych gazociągach stalo-
wych i polietylenowych bez upuszczania gazu do atmosfery,

– bezwykopowe metody renowacji systemów rurociągowych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przemysło-
wych oraz gazowych z wykorzystaniem metody Compact Pipe i Slim Liner na licencji holenderskiej firmy WAVIN.

W celu zapewnienia kompleksowej oferty Emitent realizuje również usługi w zakresie wykonawstwa i serwisu ukła-
dów automatyki, pomiarów, telemetrii oraz telemechaniki.

W ramach diagnostyki oferta Emitenta obejmuje ocenę stanu technicznego gazociągów i ropociągów, w tym prze-
kroczeń cieków wodnych i systemów ochrony antykorozyjnej.

Strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r. pre-
zentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług (tys. zł) Struktura 

I kw. 
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. I kw. 

2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.

Budowa, modernizacja, remonty, 
dozór, eksploatacja i serwis instalacji 
i obiektów technologicznych oraz 
rurociągów stalowych gazu ziemnego 
i ropy naftowej

6 128 64 814 33 097 41 251 38,2% 41,1% 21,5% 35,1%

Budowa, modernizacja, remonty, dozór, 
eksploatacja i serwis kotłowni i instalacji 
ciepłowniczych, polietylenowych sieci 
gazowych oraz instalacji LNG

2 211 30 925 63 921 15 413 13,8% 19,6% 41,5% 13,1%

Górnictwo gazu ziemnego i ropy naf-
towej – budowa instalacji wydobyw-
czych i obiektów specjalistycznych

4 742 40 766 47 655 47 166 29,5% 25,8% 31,0% 40,1%

Infrastruktura dla obiektów  
przemysłowych oraz dróg i autostrad 1 405 13 229 6 140 10 695 8,8% 8,4% 4,0% 9,1%

Budownictwo ogólne 1 567 8 115 3 099 2 958 9,8% 5,1% 2,0% 2,5%
Ogółem 16 053 157 849 153 912 117 483 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Informacje uzyskane ze Spółki
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2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu spółek z Grupy 
Kapitałowej

Strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 
2004 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług (tys. zł) Struktura 

I kw. 
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* I kw. 

2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

Budowa, modernizacja, remonty, 
dozór, eksploatacja i serwis instalacji 
i obiektów technologicznych oraz 
rurociągów stalowych gazu ziemnego 
i ropy naftowej

6 128 64 814 33 097 41 251 38,2% 36,2% 21,0% 35,1%

Budowa, modernizacja, remonty, 
dozór, eksploatacja i serwis kotłowni 
i instalacji ciepłowniczych, polietyle-
nowych sieci gazowych oraz instalacji 
LNG

2 211 26 255 30 138 15 413 13,8% 14,6% 19,1% 13,1%

Górnictwo gazu ziemnego i ropy naf-
towej – budowa instalacji wydobyw-
czych i obiektów specjalistycznych

4 742 40 766 47 655 47 166 29,5% 22,7% 30,3% 40,1%

Infrastruktura dla obiektów przemysło-
wych oraz dróg i autostrad 1 405 7 573 5 494 10 695 8,8% 4,2% 3,5% 9,1%

Budownictwo ogólne 1 567 2 535 3 098 2 958 9,8% 1,4% 2,0% 2,5%
Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie 
wody i odprowadzanie ścieków 0 2 160 0 – 0,0% 1,2% 0,0% –

Dystrybucja paliw gazowych i ciepła 0 10 365 15 428 – 0,0% 5,8% 9,8% –
Budowa, modernizacja, remonty, 
dozór, eksploatacja i serwis instalacji  
i obiektów hydrotechnicznych

0 24 798 22 512 – 0,0% 13,8% 14,3% –

Ogółem 16 053 179 266 157 422 117 483 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Informacje uzyskane od Spółki
*W 2001 r. Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego

2.2.1. Podstawowe produkty, usługi oraz rynki zbytu „elwik” Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo „elwik” Sp. z o.o. powstała w 2002 r. w celu realizacji programu budowy wodociągów i sieci kana-
lizacyjnej oraz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubicz k. Torunia. Spółka założona 
przez Emitenta (76%) i Gminę Lubicz (24%).

„elwik” Sp. z o.o. postrzegany jest jako dobry przykład realizacji przedsięwzięć w formule tzw. partnerstwa publiczno- 
-prywatnego (PPP), tj. zaangażowania kapitału prywatnego do realizacji inwestycji publicznych. 

Do głównych zadań Spółki należą:

– pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

– odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych,

– wywóz i unieszkodliwienie odpadów od odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych.

Odbiorcami usług Spółki są zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni z terenu gminy Lubicz.

W przyszłości nie wyklucza się rozszerzenia działalności poza obszar gminy Lubicz.

2.2.2. Podstawowe produkty, usługi oraz rynki zbytu KRI Sp. z o.o.

KRI Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne i prowadzi dzia-
łalność w zakresie:

– obrotu, przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym i z wykorzystaniem technologii LNG,

– wytwarzania i dystrybucji ciepła,

– doradztwa technicznego dotyczącego możliwości oraz sposobów wykorzystania gazu ziemnego, a także 
modernizacji urządzeń grzewczych i linii technologicznych,

– doradztwa dotyczącego organizacji finansowania i realizacji przedsięwzięć gazyfikacji miast i gmin na potrzeby 
własne i samorządów.

KRI Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie dostaw gazu i ciepła zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonal-
nych (w tym zakładów przemysłowych) na terenie ośmiu gmin w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, 
lubuskim i kujawsko-pomorskim. Natomiast w zakresie doradztwa klientami są zakłady przemysłowe i samorządy.
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2.2.3. Podstawowe produkty, usługi oraz rynki zbytu ATG Sp. z o.o.

ATG Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową polegającą na kompletacji oraz dostawie materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonawstwa kompletnych obiektów w branży gazowej, naftowej, ciepłowniczej i wodno-kanaliza-
cyjnej. Oprócz zakupów Spółka oferuje swoim Klientom doradztwo w zakresie zgodności parametrów technicznych 
z wymaganiami projektu oraz pomoc przy organizacji finansowania. 

Odbiorcami usług ATG Sp. z o.o. są spółki dystrybucyjne gazu ziemnego oraz spółki świadczące specjalistyczne 
usługi w branży instalacyjnej.

3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających 
na przyszłe wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej

Przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w dużym stopniu zależeć będą od koniunktury gospodarczej, stanu 
finansów publicznych oraz uwarunkowań rynków branżowych w Polsce, Europie i na świecie. Istotnym czynnikiem 
będzie realizacja przez Rząd założeń wynikających z Polityki Energetycznej Polski oraz Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju.

3.1. Gaz ziemny
Przewidywane kierunki rozwoju gazownictwa wynikające z Polityki Energetycznej Polski oraz strategii PGNiG S.A. 
będą miały korzystny wpływ na kształtowanie się popytu na wysoko specjalistyczne usługi budowlane. Do czyn-
ników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez Emitenta i w konsekwencji jego wyniki 
finansowe zaliczyć możemy:

– wzrost wykorzystania gazu ziemnego w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i gospodarstwach domowych skut-
kujący koniecznością rozbudowy krajowego systemu gazociągów przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnych;

– zwiększenie krajowego wydobycia gazu wymagające rozbudowy istniejących oraz budowy nowych kopalni gazu;

– dywersyfikację dostaw gazu powodującą konieczność budowy nowych międzynarodowych połączeń;

– odkrycie zasobów gazu ziemnego w Zachodniej Polsce; 

– wzrost wykorzystania paliw gazowych w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle wymagający poniesienia nakła-
dów na modernizację obiektów, w tym linii technologicznych, ciepłowni i systemów grzewczych;

– zwiększenie sprzedaży gazu przy wykorzystaniu technologii LNG, poprzez tzw. przedgazyfikację;

– wzrost inwestycji w infrastrukturę gazową, ciepłowniczą oraz wodno-kanalizacyjną koncernów zagranicznych na 
rynku polskim powodujący zwiększenie popytu na usługi oferowane przez Emitenta;

– wdrożenie zasady TPA (zasada dostępności strony trzeciej do sieci gazowej) skutkującej koniecznością budowy 
punktów pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych;

– zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego poprzez rozbudowę podziemnych magazynów;

– wzrost inwestycji w infrastrukturę drogową skutkujący koniecznością przebudowy istniejących sieci gazowych 
w miejscach, w których będą krzyżowały się one z nowo budowanymi drogami. 

Według informacji podanych przez PGNiG S.A., inwestycje w wydobycie, przesył, magazynowanie gazu i dystrybucję 
wyniosą w 2004 r. około 295 mln USD, w tym: 105 mln USD w przesył i magazynowanie gazu, 60 mln USD w wydoby-
cie i produkcję oraz 130 mln USD w dystrybucję.

3.2. Ropa naftowa i paliwa
Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez Emitenta i w konsekwencji jego 
wyniki finansowe zaliczyć możemy:

– odkrycia zasobów ropy naftowej w Zachodniej Polsce;

– plany budowy nowych ropociągów;

– rozbudowę baz paliwowych i magazynów;

– budowę magazynów paliw dla tworzonych w Polsce baz NATO.

3.3. Ciepłownictwo
W zakresie ciepłownictwa do czynników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez 
Emitenta i w konsekwencji jego wyniki finansowe zaliczyć możemy:

– konieczność przystosowania infrastruktury ciepłowniczej do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery;

– konieczność modernizacji starych i nieefektywnych systemów grzewczych;

– dostosowanie infrastruktury wojskowej, w tym źródeł ciepła i instalacji grzewczych do standardów NATO.
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3.4. Rynek wodno-kanalizacyjny
Rynek wodno-kanalizacyjny jest obszarem, gdzie istotnym źródłem finansowania inwestycji będą fundusze struktural-
ne i spójności o łącznej wartości 3,7 mld EUR do wykorzystania w latach 2004-2006. Pozyskanie niniejszych funduszy 
przez polskie podmioty (głównie samorządy terytorialne) może skutkować wzrostem popytu na usługi oferowane 
przez Emitenta i jego Grupę kapitałową i w konsekwencji mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. 

4. Krótki opis strategii rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej
Misją Emitenta jest „podnoszenie poziomu funkcjonowania polskiego społeczeństwa poprzez wdrażanie nowych 
technologii i rozwiązań w branży gazowniczej i wodno-kanalizacyjnej”.

Strategia działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej na najbliższe lata nastawiona jest na maksymalizację war-
tości dla akcjonariuszy poprzez następujące działania: 

– W obszarze marketingu i sprzedaży – dążenie do wzrostu przychodów ze sprzedaży poprzez:
– umacnianie pozycji rynkowej dzięki systematycznemu doskonaleniu aktualnych produktów i usług oraz 

prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie specjalistycznych obiektów technologicznych, kopalni gazu 
ziemnego i ropy naftowej, przesyłu i dystrybucji, oraz technologii LNG;

– koncentrowanie się na pozyskiwaniu i realizacji kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej; 
– rozpoczęcie działalności na nowych rynkach poza granicami Polski, w tym na rynkach wschodnich i krajów 

arabskich;
– systematyczne podnoszenie jakości współpracy z klientami;
– pozyskiwanie nowych klientów (np. NATO).

– W obszarze organizacji i zarządzania – rozwój systemu zarządzania umożliwiający pokonanie barier wzrosto-
wych poprzez:
– systematyczną informatyzację przedsiębiorstwa;
– doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
– wdrożenie informatycznego systemu obiegu dokumentów;
– zarządzanie wiedzą poprzez tworzenie korporacyjnej bazy informacji;
– elastyczne zarządzanie strukturą organizacyjną dostosowane do zmian na rynku;
– zarządzanie przedsięwzięciem poprzez programy wspomagające projektowanie, analizę procesów i organi-

zację wykonawstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

– W obszarze kadr i personelu – dążenie do jakościowego i ilościowego dostosowania zasobów ludzkich nie-
zbędnych do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa poprzez: 
– tworzenie nowych zespołów w obszarze wykonawstwa;
– stały rozwój kwalifikacji pracowników.

– W obszarze finansów – efektywne pozyskiwanie i zarządzanie środkami finansowymi poprzez:
– pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację strategii rozwoju Emitenta;
– wykorzystanie efektu dźwigni finansowej;
– utrzymywanie kosztów stałych na poziomie dostosowanym do realnego, możliwego do osiągnięcia poziomu 

przychodów;
– wdrożenie nowoczesnego i odpowiadającego specyfice działalności Emitenta systemu analitycznego oraz 

raportowania.

5. Osoby zarządzające Emitentem i akcjonariusze posiadający  
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

5.1. Zarząd PBG S.A.
– Jerzy Wiśniewski  – Prezes Zarządu

– Małgorzata Wiśniewska  – Wiceprezes Zarządu

– Marek Grunt  – Wiceprezes Zarządu

– Tomasz Woroch  – Wiceprezes Zarządu

– Przemysław Szkudlarczyk  – Wiceprezes Zarządu

– Tomasz Tomczak  – Członek Zarządu
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5.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta

Akcjonariusz
Liczba  

posiadanych 
Akcji

Udział w kapitale 
zakładowym Liczba głosów

Udział gło-
sów na Walnym 
Zgromadzeniu

Jerzy Wiśniewski 4.732.700 65,73% 8.479.420 65,73%
Małgorzata Wiśniewska 1.267.300 17,60% 2.270.579 17,60%
Marek Grunt 800.000 11,11% 1.433.334 11,11%
Tomasz Woroch 400.000 5,56% 716.667 5,56%

6. Czynniki ryzyka

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

6.1.1. Ryzyko konkurencji

Emitent prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług w zakresie wykonawstwa, moderniza-
cji, remontów i eksploatacji obiektów i instalacji w branży gazowej, naftowej, ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej. 

Obok ceny istotnym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu jest posiadane 
doświadczenie w realizacji złożonych, specjalistycznych przedsięwzięć, wysoka jakość świadczonych usług oraz 
sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów w umownym terminie i przy założonej efektywności. 

Emitent i spółki z Grupy ograniczają niniejsze ryzyko poprzez:

– wyszukiwanie niszowych produktów i usług;

– dbanie o wysoką jakość świadczonych usług;

– systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii, co umożliwia tworzenie i plaso-
wanie na rynku konkurencyjnej oferty usług;

– dywersyfikację obszarów działalności;

– zawieranie sojuszy strategicznych z renomowanymi firmami zagranicznymi funkcjonującymi na rynku polskim 
i rynkach zagranicznych.

Ponadto wejście na geograficznie nowe rynki zbytu może również przyczynić się do minimalizacji niniejszego ryzyka.

6.1.2. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i planowane wyniki finansowe wpływają między 
innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Spółki. Do czynników tych zaliczyć można: 
wzrost produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki, zmiany legislacyjne. Niekorzystne 
zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Emitenta lub 
na zwiększenie kosztów jego działalności. 

Rozbudowa infrastruktury gazowej i naftowej są ściśle związane z polityką państwa w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego oraz strategią rozwoju PGNiG S.A. Obniżenie tempa wzrostu PKB i przedłużający się 
kryzys finansów publicznych może mieć niekorzystny wpływ na wyniki Emitenta.

6.1.3. Ryzyko związane z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej

Perspektywiczny rynek oraz planowane przystąpienie Polski do struktur europejskich może przyczynić się do zwięk-
szenia zainteresowania wejściem na polski rynek światowych firm świadczących podobne usługi co Emitent. Może 
to spowodować nasilenie konkurencji oraz obniżanie marż. 

Z drugiej strony otwarcie rynków europejskich stanowić może szansę zaistnienia Spółki na geograficznie nowych 
rynkach. 

Emitent i spółki z Grupy Kapitałowej zapobiegają powyższym zagrożeniom poprzez:

– tworzenie sojuszy strategicznych przy realizacji przedsięwzięć z firmami zagranicznymi działającymi na rynku 
polskim;

– europejski poziom zarządzania i jakości oferowanych usług potwierdzony wdrożonymi normami PN-EN ISO 
9001:2001, PN-EN 729-2, wytycznymi AQAP 110:1995 i Polską Nagrodą Jakości;

– systematyczne podnoszenie kwalifikacji, w szczególności w zakresie unikatowych technologii, co umożliwia 
tworzenie i plasowanie na rynku konkurencyjnej oferty usług.
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6.1.4. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. 
Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, że nowe regulacje mogą okazać się mniej 
korzystne dla Emitenta lub jego klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośred-
ni na pogorszenie wyników finansowych Spółki.

6.1.5. Ryzyko kursu walutowego

Podstawowym rynkiem zbytu produktów i usług Grupy Kapitałowej jest rynek krajowy, a umowy zawierane przez 
Emitenta rozliczane są w PLN. 

Ryzyko zmiany kursu walutowego może więc pojawić się w momencie wejścia Emitenta na rynki zagraniczne. 
Spółka przewiduje minimalizowanie niniejszego ryzyka poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów finan-
sowych.

W przypadku zakupów zagranicznych maszyn i urządzeń o znacznej wartości związanych z realizowanymi kontrak-
tami ryzyko kursowe minimalizowane będzie również poprzez zabezpieczenie dostępnymi na rynku instrumentami 
finansowymi. 

6.2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta i Grupy 
Kapitałowej

6.2.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Działalność Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedzę i do-
świadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej, w szczególności inżynierskiej. Wysoko wykwalifikowani 
specjaliści są na rynku dobrem rzadkim. Główną metodą ich pozyskiwania jest oferowanie im konkurencyjnych 
warunków pracy i płacy.

Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju Emitenta 
i Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć wpływ na poziom świadczonych usług. Ryzyko to ograniczają następujące 
czynniki:

– wysoka wewnętrzna kultura organizacyjna Emitenta, dzięki której pracownicy identyfikują się ze Spółką;

– odpowiednie kształtowanie motywacyjno-lojalnościowego systemu wynagrodzeń;

– zarządzanie wiedzą i szeroki program szkoleń, dzięki czemu nie ma pracowników „niezastąpionych”;

– wysokie bezrobocie na rynku.

6.2.2. Ryzyko związane z niewywiązania się z warunków umowy

W sytuacji gdy Emitent lub spółki z Grupy Kapitałowej nie wywiążą się lub niewłaściwie wywiążą się z realizowanych 
umów, istnieje ryzyko wystąpienia przez kontrahentów Grupy z roszczeniami zapłaty kar umownych lub odstąpienia 
od umowy.

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent podejmuje następujące działania:

– ubezpieczenie kontraktów, w tym podwykonawców;

– ciągłe doskonalenie organizacji poprzez:
– program szkoleń przygotowujący grupę pracowników do egzaminów na certyfikowanych „project manager”,
– szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie projektowania i zarządzania przedsięwzięciem.

6.2.3. Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców 

Specyfika oferowanych usług determinuje potencjalnych odbiorców usług Emitenta, do których zaliczyć można 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spółki z Grupy. Dotychczas Emitent ściśle współpracował 
zarówno ze spółką PGNiG S.A. oraz ze spółkami z Grupy, co miało odbicie w wielkości osiąganych przychodów 
i może być postrzegane jako ryzyko.

Udział Grupy PGNiG w sprzedaży ogółem Emitenta w 2001 r. wyniósł 68,46%, w 2002 r. 37,30%, a w 2003 r. 
51,16%.

Strategia Emitenta zakłada realizację projektów o wysokiej wartości jednostkowej, co może spowodować zwiększe-
nie udziału sprzedaży na rzecz jednego odbiorcy w przychodach ogółem. 

Emitent i jego Grupa zamierza minimalizować niniejsze ryzyko poprzez:

– dywersyfikację źródeł przychodów i pozyskiwanie nowych klientów;

– realizację kontraktów, przede wszystkim dla samorządów, finansowanych z funduszy unijnych;

– wejście na rynki zagraniczne.
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Ponadto dotychczasowe doświadczenia we współpracy pomiędzy Emitentem i PGNiG S.A., stabilną pozycję Grupy 
PGNiG, jej perspektywy rozwojowe oraz przewidywane inwestycje związane między innymi z przygotowaniem do 
funkcjonowania na rynku unijnym i polityką energetyczną państwa mogą decydować o przewadze konkurencyjnej 
Emitenta oraz stanowić stabilny rynek dający mu możliwość plasowania swoich usług.

6.2.4. Ryzyko związane z udzielonymi przez Spółkę pożyczkami, gwarancjami i poręczeniami
Zwraca się uwagę Inwestorów na znaczne kwoty udzielonych przez Spółkę pożyczek, gwarancji i poręczeń, w tym 
na rzecz podmiotów powiązanych, osób fizycznych i akcjonariuszy Spółki. Ewentualne trudności z obsługą swych 
zobowiązań przez podmioty i osoby, na rzecz których Spółka udzieliła pożyczek, gwarancji lub poręczeń mogłoby 
w sposób negatywny wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą podjął decyzję, że po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu 
decyzję o udzielaniu pożyczek pracownikom, akcjonariuszom i innym podmiotom podejmował będzie po zacią-
gnięciu opinii Rady Nadzorczej, na podstawie postanowień paragrafu 36 ust. 2 ppkt e Statutu Spółki.

6.2.5. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną
Z działalnością Emitenta, zwłaszcza w zakresie prac na czynnych obiektach, wiąże się zagrożenie polegające między 
innymi na możliwości wystąpienia awarii skutkującej stratami ludzkimi i materialnymi.

Emitent przeciwdziała temu zagrożeniu poprzez:

– ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej;

– systematyczne doposażanie pracowników w najnowocześniejszy sprzęt ochronny;

– treningi i podnoszenie kwalifikacji pracowników;

– stałe szkolenia i nadzór bhp.

6.3. Czynniki ryzyka związane z Akcjami i rynkiem kapitałowym

6.3.1. Ryzyko związane z istnieniem podmiotu dominującego
Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Pan Jerzy Wiśniewski, posiadający obecnie 65,73% udziału 
w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. Po emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D (przy założeniu, iż Pan Jerzy 
Wiśniewski nie będzie obejmować Akcji Serii C lub Akcji Serii D i przy założeniu, iż objęte zostaną wszystkie Akcje 
Serii C i D) udział Pana Jerzego Wiśniewskiego w kapitale i w głosach wynosić będzie odpowiednio 44,94% i 52,25%. 
Z uwagi na swoją pozycję Pan Jerzy Wiśniewski ma decydujący głos w decyzjach podejmowanych przez walne zgro-
madzenie. W praktyce oznacza to, że Pan Jerzy Wiśniewski na walnym zgromadzeniu samodzielnie może podjąć 
uchwały, dla których Statut Spółki lub kodeks spółek handlowych nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. Są 
to na przykład uchwały w sprawach:

– rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;

– udzielenia absolutorium członkom władz Spółki;

– podziału zysku lub pokrycia strat;

– wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 
sprawowania zarządu albo nadzoru;

– określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

– powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;

– ustalania dnia dywidendy;

– utworzenia, każdorazowego użycia i likwidacji kapitału rezerwowego.

6.3.2. Ryzyko związane z wymogiem, który musi być spełniony, by walne zgromadzenie uznać 
za ważne

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki walne zgromadzenie Emitenta jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane minimum 
50% akcji Spółki.

6.3.3. Ryzyko niedojścia do skutku emisji Akcji Serii C 
Emisja Akcji Serii C może nie dojść do skutku, w przypadku gdy:

– żadna Akcja Serii C nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona;

– zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
udzielenia zgody na wprowadzenie Akcji Serii C do publicznego obrotu;

– sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii C.

W przypadku niedojścia emisji do skutku Inwestorom zostaną zwrócone wpłaty na Akcje Serii C bez żadnych odse-
tek i odszkodowań.
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6.3.4. Ryzyko niedojścia do skutku emisji Akcji Serii D

Emisja Akcji Serii D może nie dojść do skutku, w przypadku gdy:

– 330.000 Akcji Serii D nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona;

– zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
udzielenia zgody na wprowadzenie Akcji Serii D do publicznego obrotu;

– sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii D.

Akcje Serii D będą obejmowane przez Subemitenta Usługowego po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 
Akcji, tj. 1 złoty. Akcje te następnie będą zbywane Osobom Uprawnionym w ramach Programu. Ocenia się, iż ryzy-
ko niedojścia do skutku emisji w wyniku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii D przez Subemitenta Usługowego jest 
minimalne. O ile Zarząd nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w wymaganym terminie albo 
sąd prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, Subemitentowi 
Usługowemu zostanie zwrócona wpłata na Akcje Serii D bez żadnych odsetek i odszkodowań.

6.3.5. Ryzyko wahań kursu i płynności obrotu Akcji lub PDA

Ceny Akcji lub PDA na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom w zależności od kształtowania się relacji poda-
ży do popytu na Akcje lub PDA. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający Akcje lub PDA nie będzie mógł ich zbyć 
w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia 
ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży Akcji lub PDA po cenie niższej niż wyniosła cena ich zakupu.

6.3.6. Ryzyko podaży Akcji Serii B

Do publicznego obrotu wprowadzanych jest 1.500.000 Akcji Serii B, obejmowanych przez założycieli w procesie 
przekształcania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w zamian za posiadane udziały. Akcje 
te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego łącznie z Akcjami Serii C. Istnieje ryzyko podaży akcji serii B, co 
może mieć wpływ na kurs Akcji Spółki. Główny akcjonariusz Spółki – Pan Jerzy Wiśniewski – złoży zobowiązanie 
do niezbywania 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.

6.3.7. Ryzyko podaży Akcji Serii D

Akcje Serii D zostaną objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, powiększonej o koszt finansowania 
nabycia tych akcji przez Subemitenta Usługowego. Istnieje ryzyko podaży Akcji Serii D w przyszłości przez Osoby 
Uprawnione, które obejmą te akcje w ramach Programu.

Po dojściu emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D do skutku, udział tych ostatnich w kapitale zakładowym Spółki ogółem 
wynosić będzie jedynie 3,13%, a udział Akcji Serii D w liczbie akcji ogółem dopuszczonych do obrotu giełdowego 
wynosić będzie 6,83%. Ponadto obrót Akcjami serii D nastąpi najwcześniej w drugiej połowie 2005 r. Zgodnie z za-
łożeniami Programu, w 2005 r. Osobom Uprawnionym udostępnionych zostanie tylko do 110.000 z 330.000 Akcji 
Serii D. Pozostałe Akcje Serii D udostępniane będą w latach następnych, przy czym Program może zakończyć się 
najwcześniej w roku 2006, a najpóźniej w roku 2009. Zarówno liczba Akcji Serii D, jak też rozłożenie w czasie udo-
stępniania tych akcji Osobom Uprawnionym winna wpłynąć na ograniczenie ryzyka wpływu podaży Akcji Serii D  
na kurs Akcji.

6.3.8. Ryzyko związane z obrotem PDA

Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy zakończeniem subskrypcji Akcji Serii D a zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D przez sąd. W przypadku gdy sąd rejestrowy 
prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty 
równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po 
cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii D, Inwestorzy poniosą straty na inwestycji.

6.3.9. Ryzyko związane z odmową dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, uzasadniając swą 
decyzję. W terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia akcji do obrotu 
giełdowego Emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Radę Giełdy. Rada Giełdy zobo-
wiązana jest rozpoznać wniosek w terminie 4 tygodni od dnia jego złożenia.

Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych papierów wartościowych do obrotu giełdowego może zostać zło-
żony po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie papierów wartościowych do 
obrotu giełdowego.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem płynności Akcji.
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6.3.10. Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii C do obrotu giełdowego

Akcje Serii C mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakła-
dowego przez właściwy sąd i po ich zarejestrowaniu w KDPW. Ewentualne przedłużanie się okresu rejestracji Akcji 
Serii C przez sąd lub KDPW skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii C do obrotu giełdowego, 
w stosunku do zakładanego przez Emitenta terminu rozpoczęcia obrotu.

Emitent wystąpi o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii C, które będą notowane do dnia roz-
poczęcia notowań Akcji Serii C.

6.3.11. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW

Zarząd GPW może zawiesić obrót Akcjami na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bez-
pieczeństwo uczestników obrotu albo jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zarządu GPW może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na GPW m.in. w następujących przypadkach:

– uporczywego naruszania przez Emitenta przepisów obowiązujących na Giełdzie;

– jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

– jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym.

Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego, jeśli utraciły status papierów wartościowych 
dopuszczonych do publicznego obrotu albo gdy ich zbywalność stała się ograniczona.

6.3.12. Ryzyko wykluczenia Akcji z publicznego obrotu

W sytuacji gdy Emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych prawem, KPWiG może:

– wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo

– nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł, albo

– wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nakładając jednocześnie karę 
pieniężną określoną powyżej.

6.3.13. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii C

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia otwar-
cia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 
Serii C wydłuży się również okres, w którym Inwestorzy, którzy dokonali wpłat, nie będą mieli możliwości dyspono-
wania wpłaconymi środkami.

7. Wybrane dane finansowe i skonsolidowane dane finansowe 

7.1. Wybrane dane finansowe Emitenta
Podstawowe dane finansowe Emitenta za lata 2001-2003 oraz I kwartał 2004 r.

Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Przychody ze sprzedaży 16 474 158 768 157 099 120 399
Wynik na sprzedaży 1 088  17 046 14 713 13 976
Wynik na działalności operacyjnej 2 670 16 971 13 662 13 984
Wynik na działalności gospodarczej 2 028 15 267 7 294 11 992
Wynik brutto 2 028 15 267 7 294 11 992
Wynik netto 768 12 692 5 401 8 031

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki

Wybrane dane finansowe Emitenta w okresie 1.01.2004 r.-2.01.2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres (tys. zł)

01.01.2004 r.-2.01.2004 r.
Przychody ze sprzedaży 0
Wynik na sprzedaży 0
Wynik na działalności operacyjnej 0
Wynik na działalności gospodarczej 0
Wynik brutto 0
Wynik netto 0

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki 
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Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Aktywa razem 137 084 155 087 111 561 82 546
Kapitały własne 35 516 34 748 24 153 20 296
Kapitał zakładowy 7 200 7 200 7 200 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 568 120 339 87 408 62 250
Zobowiązania razem 97 048 115 663 81 017 59 981
Zobowiązania długoterminowe 31 201 28 493 13 010 14 115
Zobowiązania krótkoterminowe 65 847 87 170 68 007 45 866
Liczba udziałów (szt.)* 7 200 000 72 000 72 000  72 000
Zysk (strata) na jeden udział (zł) b.d.** 176,28 75,01 111,54
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (zł) b.d.** – – –
Wypłacona dywidenda na jeden udział (zł) – – 6,94 –

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki
*  W latach 2001-2003 Emitent prowadził działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 2 stycznia 2004 r. 

nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. W I kwartale 2004 r. podano liczbę akcji.
**  Spółka nie sporządza porównywalnego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można obliczyć zysku zanuali-

zowanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika.

Wybrane dane finansowe Emitenta w okresie 1.01.2004 r.-2.01.2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

01.01.2004 r.-2.01.2004 r.
Aktywa razem 155 087
Kapitały własne 34 748
Kapitał zakładowy 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 339
Zobowiązania razem 115 663
Zobowiązania długoterminowe 28 493
Zobowiązania krótkoterminowe 87 170
Liczba akcji (szt.)* 72 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) –
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł) –
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) –

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki 
* Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 2.01.2004 r. wykazał wynik finansowy równy 0,00 zł

7.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2001-2003 oraz I kwartał 2004 r.

– W 2001 r. Emitent nie miał obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

– W 2002 r. konsolidacji podlegały następujące podmioty:
– KRI Sp. z o.o. – konsolidacja metodą pełną,
– „elwik” Sp. z o.o. – konsolidacja metoda pełną,
– Hydrobudowa-Włocławek S.A. – konsolidacja metodą pełną.

– W 2003 r. konsolidacji podlegały następujące podmioty:
– KRI Sp. z o.o. – konsolidacja metodą praw własności – od 1.01.2003 r. do 31.08.2003 r. spółka zależna 

– w skonsolidowanym rachunku zysków i strat zostały ujęte operacje wynikowe. 
– „elwik” Sp. z o.o. – konsolidacja metodą pełną,
– Hydrobudowa-Włocławek S.A. – od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. spółka zależna – w skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat zostały ujęte operacje wynikowe. 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Przychody ze sprzedaży 16 777 180 666 162 141 120 399
Wynik na sprzedaży 950 15 515 10 370 13 976
Wynik na działalności operacyjnej 2 627 14 290 9 181 13 984
Wynik na działalności gospodarczej 1 936 14 396 4 780 11 992
Wynik brutto 1 936 13 803 4 415 11 992
Wynik netto 484 11 301 4 626 8 031

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy
* Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego
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Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Aktywa razem 162 353 166 007 183 893 82 546
Kapitały własne 32 993 32 510 23 378 20 296
Kapitał zakładowy 7 200 7 200 7 200 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 075 133 168 147 288 62 250
Zobowiązania razem 124 555 128 492 138 430 59 981
Zobowiązania długoterminowe 43 829 40 700 48 647 14 115
Zobowiązania krótkoterminowe 80 726 87 792 89 783 45 866
Liczba udziałów (szt.)** 7 200 000 72 000 72 000 72 000
Zysk (strata) na jeden udział (zł) b.d.*** 156,96 64,25 111,54
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (zł) b.d.*** – – –
Wypłacona dywidenda na jeden udział (zł) – – 6,94 –

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy
*  Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego.
**  W latach 2001-2003 Emitent prowadził działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 2 stycznia 2004 r. 

nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. W I kwartale 2004 r. podano liczbę akcji.
***  Spółka nie sporządza porównywalnego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można 

obliczyć zysku zanualizowanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika.

8. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności 
gospodarczej

W ocenie efektywności działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta i Grupy Kapitałowej 
wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

– Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto / stan kapitałów własnych,

– Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów,

– Rentowność sprzedaży – zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży,

– Stopa wypłaty dywidendy – wypłacona dywidenda / zysk netto,

– Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – całkowite zadłużenie / kapitały własne.

8.1. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej 
i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta

Podstawowe wskaźniki finansowe Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Rentowność kapitałów własnych – ROE b.d.* 36,5% 22,4% 39,6%
Rentowność aktywów – ROA b.d.* 8,2% 4,8% 9,7%
Rentowność sprzedaży 6,6% 10,7% 9,4% 11,6%
Stopa wypłaty dywidendy – – 9,3% –
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 286,0% 346,3% 361,9% 306,7%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki
*  Spółka nie sporządza porównywalnego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można obliczyć zysku zanualizo-

wanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika.

Podstawowe wskaźniki finansowe Emitenta w okresie 1.01.2004 r. – 2.01.2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres

1.01.2004 r. – 2.01.2004 r.
Rentowność kapitałów własnych – ROE –
Rentowność aktywów – ROA –
Rentowność sprzedaży –
Stopa wypłaty dywidendy –
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych –

*  Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 2.01.2004 r. wykazał wynik finansowy równy 0,00 zł, nie można więc obliczyć 
wskaźników rentowności. 
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8.2. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej 
i zdolność regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Rentowność kapitałów własnych – ROE b.d.** 34,8% 19,8% 39,6%
Rentowność aktywów – ROA b.d.** 6,5% 5,0% 9,7%
Rentowność sprzedaży 5,7% 8,6% 6,4% 11,6%
Stopa wypłaty dywidendy – – 10,8% 0,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 391,2% 409,6% 630,0% 306,7%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
*  Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskaźniki obliczono na podstawie danych ze sprawozda-

nia jednostkowego.
**  Spółka nie sporządza porównywalnego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można obli-

czyć zysku zanualizowanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika.

9. Rating
Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznawano ratingu.

10. Cele emisji

10.1. Akcje Serii C
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii C przeznaczone zostaną na następujące cele (uszeregowane według 
hierarchii ważności, poczynając od najważniejszego celu):

Cel emisji Przeznaczenie środków z emisji 
(tys. zł)

Zwiększenie zdolności do pozyskania i realizacji projektów  
o znacznej wartości jednostkowej w kraju i za granicą 30.000 – 65.000

Wdrożenie nowych produktów 3.000 – 15.000
Informatyzacja Spółki 1.000 – 2.000

Najważniejszym celem emisji jest zwiększenie zdolności do pozyskania i realizacji kontraktów o znacznej wartości 
w kraju i zagranicą. Wiąże się to między innymi z wydatkami na:

– poszukiwanie nowych obszarów i organizację przedstawicielstw;

– organizację zespołów do przygotowania oferty i pozyskania kontraktu;

– opracowywanie koncepcji przy współpracy z biurami projektowymi w Polsce i za granicą;

– procedurę zakwalifikowania Spółki jako uprawnionej do ubiegania się o zamówienia;

– promocję firmy na nowych rynkach;

– specyfikacje istotnych warunków zamówienia;

– wadium i zabezpieczenie należytego wykonania kontraktów;

– ubezpieczenie kontraktów;

– zapewnienie środków obrotowych na pokrycie kosztów zmiennych związanych z realizacją zadań w okresie od 
ich poniesienia do momentu wpływu należności od inwestora;

– rozbudowę zespołów wykonawczych i inwestycje w nowy sprzęt;

– potencjalne akwizycje w razie konieczności szybkiego wzrostu potencjału wykonawczego.

Kolejnym celem emisji jest pozyskanie środków na wdrożenie nowych produktów. Wymaga to poszukiwań nowych 
technologii funkcjonujących w świecie i prac nad przygotowaniem koncepcji technicznej wspólnie z zagranicznymi 
biurami projektowymi oraz dostawcami technologii. Uplasowanie Spółki w nowym rynku wymaga nakładów inwe-
stycyjnych na zakup urządzeń i szkolenia.

Kontynuowanie procesu informatyzacji Emitenta umożliwi dalsze usprawnianie funkcjonowania organizacji. Służyć 
temu mają między innymi systemy analityczne obiegu dokumentów czy zarządzania projektowaniem.

Realizacja opisanych powyżej celów będzie przebiegała sukcesywnie zgodnie z pojawiającymi się możliwościami 
i potrzebami. W przypadku gdy Spółka w wyniku publicznej emisji Akcji Serii C pozyska mniejsze niż zakładane 
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środki finansowe, wówczas brakująca kwota zostanie sfinansowana środkami własnymi oraz ewentualnie kredytem. 
Możliwa jest również rezygnacja z realizacji najmniej priorytetowych elementów planu inwestycyjnego.

Możliwe jest wykorzystanie środków z emisji na obniżenie poziomu zadłużenia Emitenta w rachunkach bieżących. 
Na dzień sporządzenia Prospektu Spółka posiada rachunki bieżące w DZ Bank Polska S.A. z maksymalnym limi-
tem zadłużenia 6.000 tys. zł oprocentowane wg stawki WIBOR + 1,50%, termin obowiązywania 30.08.2005 r. oraz 
w Banku Handlowym w Warszawie S.A. z maksymalnym limitem zadłużenia 6.500,00 tys. zł, oprocentowane według 
stawki WIBOR + 1,65%, termin obowiązywania 10.09.2004 r. Spłata zadłużenia nastąpi w maksymalnych kwotach 
wskazanych powyżej w momencie wpływu środków z emisji Akcji Serii C. Powodem wykorzystania środków z emisji 
na spłatę zadłużenia w rachunkach bieżących jest obniżenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę.

Emitent nie zamierza nabywać składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczaso-
wych warunków nabywania takich składników majątkowych przez Emitenta.

Środki z emisji nie będą przeznaczone na nabycie składników majątkowych od podmiotów powiązanych z Emitentem.

W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją wskazanych w Prospekcie celów Spółka lokować 
będzie środki w bezpieczne instrumenty finansowe albo w lokaty bankowe oraz możliwe jest wykorzystanie środ-
ków z emisji na obniżenie poziomu zadłużenia Emitenta w rachunkach bieżących – jak wskazano powyżej.

W ramach przygotowań do realizacji celów emisji PBG S.A. podejmuje następujące działania:

– w zakresie rozwoju wykonawstwa przeprowadzony został proces wstępnego naboru kandydatów do nowych 
zespołów wykonawczych oraz określone zapotrzebowanie na zakupy inwestycyjne związane z ich wyposażeniem;

– prowadzone są również przygotowania do pozyskania kontraktów o znacznej wartości w Polsce i za granicą, 
polegające na przystosowaniu organizacji firmy, zapewnienia limitów gwarancji wadialnych i należytego wyko-
nania kontraktów, sporządzenia koncepcji technicznych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi biurami 
projektowymi itp.;

– w zakresie wdrożenia nowych produktów opracowywane są koncepcje techniczno-ekonomiczne i przeprowa-
dzono wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami;

– w zakresie informatyzacji Spółki określono potrzeby sprzętowe oraz dokonano oceny i wyboru oprogramowa-
nia, w tym systemu obiegu dokumentów oraz systemu analiz i raportowania. Przeprowadzono również negocja-
cje z potencjalnymi dostawcami softwear’ów i określono warunki zakupu i wdrożenia;

– od ponad pół roku Emitent prowadzi również przygotowania do pozyskania rynków zagranicznych. W roku 2003 
Emitent wszedł do Konsorcjum polskich firm planującym wziąć udział w odbudowie Iraku i jest liderem w grupie 
odpowiedzialnej za pozyskanie kontraktów w branży gazu ziemnego i ropy naftowej. W roku 2004 Emitent złożył 
pierwsze oferty o znacznej wartości.

W okresie ostatnich 5 lat Spółka wyemitowała Akcje Serii A i Akcje Serii B. Obydwie serie wyemitowane zostały 
w związku z przekształceniem Technologie Gazowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PBG Spółka 
Akcyjna. Akcje Serii A i Akcje Serii B zostały objęte przez udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W wyniku emisji Akcji Serii A i Akcji Serii B Spółka nie pozyskała środków finansowych.

10.2. Akcje Serii D
Celem emisji Akcji Serii D jest umożliwienie realizacji Programu dla Osób Uprawnionych.

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii D zasilą kapitał obrotowy Spółki i wykorzystane zostaną na finansowanie bie-
żącej działalności Spółki.

W dniu 10 marca 2004 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji Akcji Serii D w celu realizacji Programu, a Rada 
Nadzorcza Emitenta w dniu 24 marca 2004 r. uchwaliła Regulamin Programu. Regulamin Programu stanowi załącz-
nik nr 4 do Prospektu.

11. Wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie

11.1. Akcje Serii C
Uprawnionym do zmiany celów emisji Akcji Serii C jest Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej.

Zmiana celów emisji może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których Emitent nie wiedział lub nie mógł 
wiedzieć w dacie sporządzenia Prospektu, a które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na rozwój Spółki, a przez to 
na wzrost jej wartości dla akcjonariuszy. Ewentualne nowe cele będą związane z rozwojem Spółki.

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zmianie celu emisji Akcji Serii C w formie uchwały. Decyzja Zarządu 
o zmianie celów emisji zostanie przekazana KPWiG w trybie art. 79 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, jeśli decyzja taka zapadłaby przed udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości, albo 
w trybie Komunikatu, o ile decyzja zapadłaby po udostępnieniu Prospektu do publicznej wiadomości.
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11.2. Akcje Serii D
Uprawnionym do zmiany celów emisji Akcji Serii D jest walne zgromadzenie Emitenta.

Zmiana celu emisji Akcji Serii D może nastąpić wyłącznie w przypadku rezygnacji Emitenta z przeprowadzenia 
Programu.

Emitent może podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji Programu formie uchwały walnego zgromadzenia. Decyzja 
o rezygnacji z realizacji Programu zostanie przekazana KPWiG w trybie art. 79 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, jeśli decyzja taka zapadłaby przed udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomo-
ści, albo w trybie Komunikatu, o ile decyzja zapadłaby po udostępnieniu Prospektu do publicznej wiadomości.

Emitent nie zamierza rezygnować z przeprowadzenia Programu.

12. Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną
Przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Serii C pod uwagę brane będą następujące czynniki:

– obecna sytuacja finansowa i prognozy przyszłych wyników Grupy Kapitałowej;

– obecna i przewidywana koniunktura na rynku kapitałowym;

– wyniki procesu budowania Księgi Popytu, opisanego w Rozdziale III pkt 10.8.

Cena emisyjna Akcji Serii D został ustalona przez walne zgromadzenie na poziomie 1,00 zł. Ustalając cenę emisyjną 
Akcji Serii D na poziomie 1,00 zł, walne zgromadzenie brało pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

– istotny wpływ pracy świadczonej przez kadrę menedżerską na wyniki finansowe i w konsekwencji wartość 
Spółki;

– nieznaczny udział akcji emitowanych w celu realizacji Programu oraz rozłożenie realizacji Programu w czasie.

13. Stopień obniżenia wartości księgowej na jedną akcję
Cena emisyjna 1 Akcji Serii C •

Wartość księgowa na 1 akcję przed emisją 4,93 zł

Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji •

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) •

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję •

Cena emisyjna 1 Akcji Serii D 1,00 zł

Wartość księgowa na 1 akcję przed emisją 4,93 zł

Obniżenie wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji •

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) •

Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję •

Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny  
do kapitału Spółki

Średnia cena 
zapłacone  
za 1 akcjęliczba procent wartość procent

Dotychczasowi akcjonariusze 7 200 000 68,38 7 200 000 • 1,00
Nowi nabywcy

Akcje Serii C
Akcje Serii D

3 000 000
330 000

28,49
3,13

•
330 000,00

•
•

•
1,00

Razem 10 530 000 100,00 • • •

14.  Wartość księgowa i zobowiązania Emitenta  
na dzień 31 marca 2004 r.

Wartość księgowa (kapitały własne)  35.516 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  101.568 tys. zł


