
Prospekt Emisyjny PBG S.A.18

Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II –  Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Prospekcie 

1. Informacje dotyczące Emitenta
Nazwa: PBG Spółka Akcyjna

Siedziba: Wysogotowo k. Poznania

Adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo

Telefon: (61) 665-17-00

Fax: (61) 665-17-01

Strona internetowa: www.pbg-sa.pl

E-mail: polska@pbg-sa.pl

W imieniu Emitenta działa Pan Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu.

Informacja o adresie osoby działającej w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta

Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani oko-
liczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że według mojej najlepszej 
wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe.

Jerzy Wiśniewski
Prezes Zarządu

2. Podmiot dominujący
Nazwisko: Wiśniewski

Imię: Jerzy

Telefon: (61) 665-17-00

Fax: (61) 665-17-01

W imieniu podmiotu dominującego działa Pan Jerzy Wiśniewski.

Informacja o miejscu zamieszkania Pana Jerzego Wiśniewskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i zo-
stała przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Oświadczenie podmiotu dominującego

Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące podmiotu dominującego są prawdziwe i rzetel-
ne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa.

Jerzy Wiśniewski
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3. Podmioty sporządzające Prospekt

3.1. Emitent
Nazwa: PBG Spółka Akcyjna

Siedziba: Wysogotowo k. Poznania

Adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo

Telefon: (61) 665-17-00

Fax: (61) 665-17-01

Strona internetowa: www.pbg-sa.pl

E-mail: polska@pbg-sa.pl

W imieniu Emitenta działa Pan Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu.

Informacja o adresie osoby działającej w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Emitent odpowiada za wszelkie informacje zawarte w Prospekcie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu 
Emitenta jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział VIII z wy-
łączeniem opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rozdział IX, Rozdział X załączniki 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, Rozdział XI.

Opis powiązań Pana Jerzego Wiśniewskiego z Emitentem znajduje się w Rozdziale VII Prospektu.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta jako sporządzającego Prospekt

Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje 
zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie 
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Jerzy Wiśniewski
Prezes Zarządu

3.2. Bank Zachodni WBK S.A.
Nazwa: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Telefon: (71) 370-10-00

Fax: (71) 370-27-87

Strona internetowa: www.bzwbk.pl

E-mail: biuro.prasowe@bzwbk.pl

W imieniu BZ WBK, jako sporządzającego Prospekt, działa Pan Marcin Pędziński – Dyrektor Departamentu Rynków 
Kapitałowych.

Informacja o adresie osoby działającej w imieniu BZ WBK została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BZ WBK jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział I, Rozdział II z wyłączeniem odpowiedzialności za oświadcze-
nia składane w tym rozdziale przez podmioty inne niż BZ WBK, Rozdział III z wyłączeniem punktów 10,11,12, 
Rozdział V z wyłączeniem punktów od 8 do 13 i od 16 do 19, Rozdział VI, Rozdział X załącznik nr 12.

Pan Marcin Pędziński nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem ani podmiotem dominującym w stosunku 
do Emitenta.

Bank powiązany jest z Emitentem następującymi umowami:

– umową z dnia 15 września 2003 r. na doradztwo przy organizacji publicznej emisji akcji,

– umową z dnia 26 listopada 2003 r. zmienioną aneksem z dnia 23 grudnia 2003 r. na finansowanie niedoboru 
kapitału obrotowego, obowiązującą do dnia 30 września 2004 r.

Bank nie jest powiązany w żaden sposób z podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.
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Oświadczenie osoby działającej w imieniu BZ WBK jako sporządzającego Prospekt

Ja niżej podpisany oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej 
oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BZ WBK, są praw-
dziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane 
przepisami prawa.

Marcin Pędziński
Dyrektor

Departament Rynków Kapitałowych

3.3. Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Nazwa: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Siedziba: Poznań

Adres: Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Telefon: (61) 856-48-80

Fax: (61) 856-47-70

Strona internetowa: www.dmbzwbk.pl

E-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

W imieniu DM BZWBK jako sporządzającego Prospekt działa Pan Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu.

Informacja o adresie osoby działającej w imieniu DM BZWBK została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu DM BZWBK jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: Rozdział III punkty 10, 11, 12, Rozdział X załączniki nr 6, 7, 8.

Osoba działająca w imieniu DM BZWBK nie jest powiązana w żaden sposób z Emitentem ani podmiotem dominu-
jącym w stosunku do Emitenta.

DM BZWBK powiązany jest z Emitentem następującymi umowami:

– umową z dnia 15 września 2003 r. na doradztwo przy organizacji publicznej emisji akcji,

– umową z dnia 25 marca 2004 r., której przedmiotem jest prowadzenie depozytu akcji wyemitowanych przez 
Spółkę.

DM BZWBK nie jest powiązany w żaden sposób z podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu DM BZWBK jako sporządzającego Prospekt

Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informa-
cje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest DM BZWBK, są prawdziwe i rze-
telne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa.

Mariusz Sadłocha
Prezes Zarządu
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3.4. Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Więckowska Radca Prawny
Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Więckowska Radca Prawny

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Szkolna 13/6, 61-832 Poznań

Telefon: (61) 662-38-77

Fax: (61) 662-38-82

Strona internetowa: www.radca-wieckowska.pl

E-mail: m.wieckowska@radca-wieckowska.pl

W imieniu Kancelarii jako podmiotu sporządzającego Prospekt działa Pani Mariola Więckowska.

Informacja o adresie osoby działającej w imieniu Kancelarii została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Kancelarii jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczo-
na do następujących części Prospektu: Rozdział IV, Rozdział V punkty od 8 do 13 i od 16 do 19, oraz Rozdział VII.

Osoba działająca w imieniu Kancelarii nie jest powiązana z Emitentem ani z podmiotem dominującym w stosunku 
do Emitenta.

Kancelaria powiązana jest z Emitentem umową z dnia 15 września 2003 r., której przedmiotem jest wykonanie prac 
związanych z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz sporządzenie czę-
ści prawnej prospektu emisyjnego i udział w procesie wprowadzania spółki do publicznego obrotu.

Kancelaria nie jest powiązana w żaden sposób z podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Kancelarii

Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje 
zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria, są prawdziwe i rzetelne i nie 
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Mariola Więckowska
Radca Prawny

4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Nazwa: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Siedziba:  Poznań

Adres:  ul. Składowa 4, 61-897 Poznań

Podstawa uprawnień:  HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do bada-
nia sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów, numer ewidencyjny 238

Telefon:  (61) 85-38-111

Fax: (61) 85-38-222

E-mail: poznan@frackowiak.com.pl

Strona internetowa:  www.frackowiak.com.pl

W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, rzetelno-
ści i jasności sprawozdania finansowego za okres 1.01-31.12.2003 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres 1.01-31.12.2003 r. oraz sprawozdania finansowego za okres 1.01-2.01.2004 r. zawartych w Prospekcie dzia-
łają: Cecylia Pol – Prezes Zarządu, Biegły Rewident nr 5282/782 oraz Tomasz Wróblewski, Wiceprezes Zarządu.

Biegłym rewidentem dokonującym badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01-31.12.2003 r., rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01-31.12.2003 r. oraz sprawozdania finansowe-
go za okres 1.01-2.01.2004 r., zawartych w Prospekcie jest Przemysław Kędzia, Biegły Rewident nr ewidencyjny 
9527/7103.

Informacja o adresach osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta 
dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.
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HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem następu-
jącymi umowami:

– umową zawartą dnia 5 stycznia 2004 r., której przedmiotem jest dokonanie badania rocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2003 r. oraz dokonanie badania rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2003 r.;

– umową zawartą dnia 19 stycznia 2004 r., której przedmiotem jest wyrażenie opinii biegłego rewidenta o porów-
nywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym w zakresie jednostkowych i skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych za lata 2001-2003 oraz przygotowanie dokumentów zawierających opinie 
biegłego rewidenta oraz zaprezentowane porównywalne sprawozdania finansowe, za których przygotowanie 
odpowiada Zarząd Emitenta;

– umową zawartą dnia 18 marca 2004 r., której przedmiotem jest dokonanie przeglądów sprawozdań finansowych 
jednostek zależnych od PBG S.A. za lata 2002-2003 w celu wydania opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Emitenta.

Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem, podmiotem dominującym 
wobec Emitenta a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak 
i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdań finansowych zamieszczo-
nych w Prospekcie.

Oświadczenie osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finan-
sowych został wybrany do przeprowadzenia badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  
okres sprawozdawczy 1.01-31.12.2003 r., do badania rocznego sprawozdania finansowego PBG S.A. za okres 
sprawozdawczy 1.01-31.12.2003 r. oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres  
1.01-2.01.2004 r. zgodnie z przepisami prawa, przez Radę Nadzorczą PBG S.A. uchwałą nr 2 z dnia 19 grudnia 
2003 r., a także że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii z badania tych sprawozdań.

Cecylia Pol
Prezes Zarządu

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Biegły Rewident nr 5282/782

Tomasz Wróblewski
Wiceprezes Zarządu

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego  
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta

Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania 
rocznego jednostkowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres sprawozdawczy  
1.01-31.12.2003 r. oraz sprawozdania finansowego za okres 1.01-2.01 2004 r.

Przemysław Kędzia
Biegły Rewident nr 9527/7103

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.  
oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych

Oświadczamy, że:

– roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1.01-31.12.2003 r. oraz roczne jed-
nostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy 1.01-31.12.2003 r. oraz 1.01-2.01.2004 r.  
podlegały naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na 
podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasno-
ści tych sprawozdań finansowych, których treść jest przedstawiona w dalszej części Prospektu;

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w Prospekcie 
zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (poli-
tyki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości 
stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, któ-
rych one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz że uzgodnienie 
danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanego sprawozdania finansowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś 
porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanego sprawozdania finansowego i skonsolido-
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wanego sprawozdania finansowego, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu 
zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych;

– forma prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz danych porównywalnych i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne w wymogami 
Rozporządzenia;

– prospekt zawiera sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień bilansowy 2 stycznia 2004 r. oraz 
plan przekształcenia, które podlegały naszemu badaniu. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki 
sporządzonego na dzień 2 stycznia 2004 r. oraz opinia z badania planu przekształcenia zostały przedstawione 
w dalszej części Prospektu.

Przemysław Kędzia
Biegły Rewident

nr 9527/7103

Tomasz Wróblewski
Wiceprezes Zarządu

HLB Frąckowiak i Wspólnicy 
Sp. z o.o.

Cecylia Pol
Prezes Zarządu

HLB Frąckowiak i Wspólnicy 
Sp. z o.o.

Biegły Rewident nr 5282/782

5. Oferujący
Nazwa: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Siedziba: Poznań

Adres: Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Telefon: (61) 856-48-80

Fax: (61) 856-47-70

Strona internetowa: www.dmbzwbk.pl

E-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

W imieniu DM BZWBK działa Pan Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu.

Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu DM BZWBK została objęta wnioskiem o niepubliko-
wanie i została przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

Powiązania DM BZWBK oraz osoby działającej w imieniu DM BZWBK z Emitentem zostały przedstawione w punk-
cie 3.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu DM BZWBK jako Oferującego

Oświadczam, że DM BZWBK dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu 
wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.

Mariusz Sadłocha
Prezes Zarządu




