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ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie

1. Informacje podstawowe

1.1. Firma Emitenta
Emitent działa pod firmą PBG Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 Statutu Emitenta przez pierwszy 
rok od daty rejestracji Emitent, obok firmy PBG Spółka Akcyjna, używać będzie oznaczenia: „dawniej Technologie 
Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o.”

1.2. Forma prawna Emitenta
Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna.

1.3. Siedziba Emitenta oraz kraj siedziby
Siedzibą Emitenta jest Wysogotowo koło Poznania, a krajem siedziby jest Polska.

1.4. Adres Emitenta i numery telekomunikacyjne
Adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo 

Telefon: (61) 66-51-700

Fax: (61) 66-51-701

E-mail: polska@pbg-sa.pl

1.5. Adres głównej strony internetowej
Adresem głównej strony internetowej jest: www.pbg-sa.pl.

1.6. Numery identyfikacyjne
REGON: 631048917

NIP: 777-21-94-746

1.7. Oddziały Emitenta

1.7.1. PBG Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu

Adres: Wrocław, ul. Gazowa nr 3, 50-513 Wrocław

1.7.2.  PBG Spółka Akcyjna Oddział Warszawa

Adres: Warszawa, ul. Tamka 15/16, 00-355 Warszawa

1.7.3. PBG Spółka Akcyjna Oddział Szczecin

Adres: Szczecin, ul. Aleja Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

1.7.4.  PBG Spółka Akcyjna Oddział Włocławek

Adres: Włocławek, ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

1.8. Czas trwania Emitenta
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

2. Poprzednia forma prawna Emitenta
Poprzednią formę prawną Emitenta stanowiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 2 stycznia 2004 roku  
spółka Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona 
w spółkę PBG Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1. i 4. Kodeksu spółek 
handlowych.
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3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Od 1 stycznia 2001 roku do Emitenta 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

4. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru
Dnia 24 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie o wpisie Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nume-
rem KRS 0000184508. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany dnia 
2 stycznia 2004 roku.

5. Historia Emitenta
Spółka PBG S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o.  
Spółka PBG S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia  
2004 roku pod numerem KRS 0000184508, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Poprzednik prawny spółki PBG S.A. – spółka Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. – została zawiązana 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Mosinie (rep. A 2893/1997) w grudniu 
1997 roku. Założycielami spółki byli Jerzy Wiśniewski i Małgorzata Wiśniewska. W dniu 23 grudnia 1997 roku spółka 
została wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy do rejestru handlowego 
dział B pod numerem 11689. 

Początkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 6.000.000 zł. Do pierwszego Zarządu wybrano Jerzego Wiśniewskiego 
– jako Prezesa oraz Marka Grunta – jako członka Zarządu. 

W roku 1999 kapitał zakładowy spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. został podwyższony 
do 6.600.000 zł, a wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Marka Grunta. 

W roku 2000 zostało przeprowadzone kolejne podwyższenie kapitału zakładowego i rozszerzenie kręgu wspólni-
ków spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. Kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 7.200.000 zł, a wspól-
nikiem został Tomasz Woroch. Tym samym od roku 2001 w spółce Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. 
uczestniczyło czterech wspólników: Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska, Marek Grunt oraz Tomasz Woroch. 
Wszystkie wymienione wyżej osoby od końca 1999 roku wchodziły w skład Zarządu spółki. Przez cały czas trwania  
spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. jej siedzibą była miejscowość Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 
(obecna siedziba Emitenta). 

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących rejestru handlowego i wprowadzeniem obowiązku wpisu spółek do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano przerejestrowania spółki Technologie Gazowe 
„Piecobiogaz” Sp. z o.o. i od dnia 31 października 2001 roku spółka była zarejestrowana w rejestrze przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057376.

Założyciele spółki – Jerzy Wiśniewski i Małgorzata Wiśniewska – posiadali w spółce Technologie Gazowe 
„Piecobiogaz” Sp. z o.o. większościowy pakiet udziałów, to jest: Jerzy Wiśniewski posiadał 47.327 udziałów o war-
tości nominalnej 100 zł każdy, natomiast Małgorzata Wiśniewska posiadała 12.673 udziały o wartości nominalnej  
100 zł każdy. Pozostali wspólnicy niebędący założycielami spółki – Marek Grunt i Tomasz Woroch – posiadali odpo-
wiednio 8.000 udziałów i 4.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 

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

6. Kapitały i fundusze Emitenta
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Emitenta, funduszami własnymi 
Emitenta są:

– kapitał zakładowy,

– kapitał zapasowy,

– kapitały rezerwowy.
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Kapitały własne Emitenta (w tys. zł)

PBG S.A. Stan na 31.12.2003 r. 
Kapitał zakładowy 7.200
Kapitał zapasowy 16.370
Kapitał rezerwowy –

Źródło: Emitent

6.1. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.200.000 zł. Zgodnie ze Statutem Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego 
może być dokonane w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym oso-
bom trzecim albo w drodze prywatnej lub publicznej subskrypcji. W wypadku podwyższania kapitału zakładowego 
może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy 
środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone 
na ten cel.

6.2. Kapitał zapasowy
Zgodnie ze Statutem Emitenta, kapitał zapasowy tworzy się z:

1. Odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 
jednej trzeciej kapitału zakładowego,

2. Nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów 
emisji akcji,

3. Dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym 
akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak ta część kapitału zapasowego, która odpo-
wiada jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

6.3. Kapitał rezerwowy
Zgodnie ze Statutem Emitenta, w określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezer-
wowe. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o jego każdorazowym użyciu lub likwidacji, rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie. 

7. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy

7.1. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 
trzech lat obrotowych

7.1.1.  Rok 2000

Wynik finansowy netto: 2.139.925.37 zł

Dywidenda: nie wypłacono

7.1.2. Rok 2001

Wynik finansowy netto: 6.749.374,09 zł

Dywidenda: 500.000,00 zł

Dywidenda została wypłacona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2002 roku. 

7.1.3. Rok 2002

Wynik finansowy netto: 8.197.923,81 zł

Dywidenda: nie wypłacono

7.2. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 
trzech lat obrotowych

Zarząd planuje, by w okresie najbliższych trzech lat wypracowany zysk pozostawić w całości w Spółce i nie prze-
znaczać go na wypłatę dywidendy. Z tego powodu Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o niewy-
płacanie dywidendy, a przeznaczenie wypracowanych zysków na zwiększenie kapitałów własnych i rozwój Spółki.
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W przypadku wystąpienia nadwyżki środków pieniężnych w stosunku do potrzeb inwestycyjnych Spółki Zarząd nie 
wyklucza możliwości wnioskowania o wypłatę dywidendy. Ze względu na przyjęty plan inwestycyjny przewiduje się, 
że na wypłatę dywidendy byłoby w takim wypadku przeznaczone nie więcej niż 25% zysku netto.

7.3. Zasady dystrybucji dywidendy

7.3.1. Termin podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Stosownie do Statutu Emitenta, jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona 
dywidenda, uchwała wskazuje dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. 
Zgodnie z § 91 Szczegółowych Zasad KDPW (załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 
roku z późn. zm.) Emitent obowiązany jest uzgodnić uprzednio dzień dywidendy oraz termin wypłaty z KDPW.

7.3.2. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacja o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 
o wypłacie dywidendy oraz jej proponowana treść zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym 
podmiotom, także do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej – Polskiej Agencji Prasowej.

W ten sam sposób Emitent przekaże informacje o treści podjętej uchwały o wypłacie dywidendy, jak również o wa-
runkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Emitent poda do publicznej wiadomości wszelkie decyzje doty-
czące deklaracji wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także ogłosi o odbiorze dywidendy.

7.3.3.  Warunki odbioru dywidendy

Warunki wypłaty dywidendy Zarząd ustali w porozumieniu z KDPW. Zgodnie z § 91 Szczegółowych Zasad Krajo- 
wego Depozytu Papierów Wartościowych (załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r.  
z późn. zm.) Emitent obowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy oraz o dniu dywidendy i ter-
minie jej wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, uchwałę Walnego 
Zgromadzenia. Między dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni.

Ponadto stosownie do § 23 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Regulamin wprowa-
dzony Uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami 
Rady Giełdy: 12/1030/2004 z dnia 17 marca 2004 roku, 14/1032/2004 z dnia 17 marca 2004 roku, 18/1036/2004 
z dnia 17 marca 2004 roku) Emitent obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych 
z emitowaniem papierów wartościowych i wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, w tym 
prawa do dywidendy, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje 
w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

7.4. Istniejące uprzywilejowania co do dywidendy
Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji co do dywidendy.

8. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 7.200.000 zł i dzieli się  
na 7.200.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta

Seria Liczba akcji Rodzaj akcji Cena emisyjna 
(zł)

A 5.700.000 Imienne uprzywilejowane, uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu  
– na każdą akcję przypadają 2 głosy 1,00

B 1.500.000 Zwykłe na okaziciela 1,00

Źródło: Emitent 

9. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
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10.  Zmiany kapitału zakładowego Emitenta i jego poprzednika 
prawnego w okresie ostatnich 5 lat

Zmiana kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta – spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz”  
Sp. z o.o. miała miejsce dwukrotnie: w roku 2000 oraz 2001. W obu wypadkach zmiany polegały na podwyższeniu 
kapitału zakładowego.

10.1.  Zmiana kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta w roku 2000 

10.1.1. Rodzaj zmiany 

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego z kwoty 6.000.000 zł do kwoty 6.600.000 zł, tj. o kwotę 600.000 zł, 
przez ustanowienie 6.000 udziałów po 100 zł każdy.

10.1.2. Cena nabycia udziałów

Udziały zostały nabyte po cenie równej wartości nominalnej, to jest po 100 zł każdy.

10.1.3. Podstawa prawna

Podstawę prawną zmiany kapitału zakładowego stanowiła Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 1999 roku (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Andrzeja Adamskiego, rep. A nr 15.906/1999).

10.1.4.  Osoby, które objęły co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym poprzednika 
prawnego Emitenta 

Jerzy Wiśniewski  (71,7%)

Małgorzata Wiśniewska (19,2%)

Marek Grunt (9,1%)

10.1.5. Wpis zmiany do rejestru

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru nastąpił 22 lutego 2000 roku.

10.2. Zmiana kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta w roku 2001

10.2.1. Rodzaj zmiany

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego z kwoty 6.600.000 zł do kwoty 7.200.000 zł, tj. o kwotę 600.000 zł, 
przez ustanowienie 6.000 udziałów po 100 zł każdy.

10.2.2. Cena nabycia udziałów

Udziały zostały nabyte po cenie równej wartości nominalnej, to jest po 100 zł każdy.

10.2.3. Podstawa prawna

Podstawę prawną zmiany kapitału zakładowego stanowiła Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2000 roku (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Andrzeja Adamskiego, rep. A nr 14.425/2000).

10.2.4.  Osoby, które objęły co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym poprzednika 
prawnego Emitenta

Jerzy Wiśniewski  (65,73%)

Małgorzata Wiśniewska  (17,60%)

Marek Grunt  (11,11%)

Tomasz Woroch ( 5,56%)

10.2.5. Wpis zmiany do rejestru

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru nastąpił 31 października 2001 roku.
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11.  Opis wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki i jej 
poprzednika prawnego w okresie ostatnich 5 lat

W okresie ostatnich 5 lat nie zostały wniesione do Spółki ani jej poprzednika prawnego żadne wkłady niepieniężne.

12.  Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach 
kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających 
z różnych rodzajów akcji

Statut nie zawiera żadnych dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego.  
Zgodnie z § 11 Statutu Emitenta, zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu. Statut Emitenta w § 14 
ust. 3 stanowi, że w przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wyga-
sa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa, o którym 
mowa w § 11 ust. 4 Statutu Emitenta.

W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie 
co do głosu wygasa (§ 14 ust. 2 Statutu Emitenta).

13.  Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
uprawnień przez obligatariuszy

Emitent nie wydawał dotychczas ani obligacji zamiennych, ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

14.  Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być 
podwyższony kapitał zakładowy

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.

15.  Akcje lub świadectwa użytkowe oraz zasady ich wydawania
Emitent nie wydawał ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych.

16. Świadectwa założycielskie
Statut Emitenta nie przewiduje wydania świadectw założycielskich.

17.  Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innej 
jednostki należącej do Grupy Kapitałowej

Ani Emitent ani inna jednostka należąca do Grupy Kapitałowej nie posiada akcji Emitenta.

18. Nabycie własnych akcji w okresie ostatnich 3 lat obrotowych
W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie nabył własnych akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio 
zagrażającej Spółce szkodzie.

19.  Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane 
papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie 
wystawiał dotychczas kwitów depozytowych.
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20. Notowania papierów wartościowych Emitenta za ostatnie 3 lata
Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych.

21.  Informacje o wypowiedzeniu umowy o dokonanie badania, 
przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań 
finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Ani Emitent, ani podmiot uprawniony do badania nie wypowiedział umowy o dokonanie badania, przeglądu lub 
innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, 
zawartej z podmiotem uprawnionym do badania, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbada-
nym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi zamieszczonymi w Prospekcie.

22.  Informacje o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania 
układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu 
postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do 
Emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 lat

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do Emitenta lub jednostki od niego zależnej nie został zgłoszony wniosek 
o ogłoszenie upadłości, nie została ogłoszona upadłość, nie zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układo-
wego, nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne, nie zostało zawieszone ani umorzone postępowanie układowe.

23.  Informacje o wpisaniu danych przedsiębiorstwa Emitenta  
do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS

Do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS nie zostały wpisane żadne dane przedsiębiorstwa Emitenta.

24.  Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta 
z innymi podmiotami

24.1. Określenie roli Emitenta w Grupie Kapitałowej 
Grupę Kapitałową Emitenta tworzą trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

– jednostka zależna ATG Sp. z o.o.

– jednostka zależna „elwik” Sp. z o.o.

– jednostka stowarzyszona KRI Sp. z o.o.

W spółce ATG Sp. z o.o. Emitent posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego. Spółka ATG Sp. z o.o. prowa-
dzi działalność handlową w zakresie zaopatrzenia w materiały i urządzenia przedsiębiorstwa w branży instalacyjnej.

W spółce „elwik” Sp. z o.o. Emitent posiada udziały stanowiące 76% kapitału zakładowego. Drugim wspólni-
kiem, posiadającym pozostałe udziały stanowiące 24% kapitału zakładowego jest Gmina Lubicz. Zawiązanie przez 
Emitenta spółki handlowej z jednostką samorządu terytorialnego pozwala na rozwinięcie współpracy w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

W spółce KRI Sp. z o.o. Emitent posiada udziały stanowiące 49% kapitału zakładowego. Drugim wspólnikiem, 
posiadającym pozostałe udziały stanowiące 51% kapitału zakładowego, jest spółka RWE Gas International BV 
z siedzibą w Hoofddorp. Tym samym spółka KRI Sp. z o.o. jest członkiem Grupy RWE – jednego z największych na 
świecie koncernów świadczących usługi w zakresie użyteczności publicznej. Spółka KRI Sp. z o.o. prowadzi dzia-
łalność w zakresie przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła.

24.2. Powiązania kapitałowe Emitenta

24.2.1. Jednostka zależna „elwik” Sp. z o.o.

24.2.1.1. Firma spółki

Spółka działa pod firmą „elwik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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24.2.1.2. Forma prawna spółki

Formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.2.1.3. Siedziba spółki oraz kraj siedziby 

Siedzibą spółki jest Lubicz Dolny, kraj siedziby: Polska.

24.2.1.4. Adres spółki i numery telekomunikacyjne

Adres: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Telefon: (56) 678-21-28

Tel./fax: (56) 678-53-14 (Biuro Obsługi Klienta)

E-mail: elwik_lubicz@op.pl

24.2.1.5. Adres głównej strony internetowej

www.lubicz.pl

24.2.1.6. Numery identyfikacyjne

REGON: 871629373

NIP: 879-23-26-737

24.2.1.7. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka została zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 sierpnia 2002 roku pod numerem KRS 0000128543.

24.2.1.8. Rodzaj i wartość kapitałów własnych

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000,00 zł.

Kapitał zapasowy spółki wynosi 41.568,28 zł.

Kapitał z dopłat wynosi 1.083.384,00 zł.

24.2.1.9. Ilość oraz łączna wartość nominalna posiadanych udziałów

Emitent posiada 304 udziały o łącznej wartości nominalnej 152.000,00 zł.

24.2.1.10. Rodzaj dominacji i rok jej uzyskania przez Emitenta

Emitent posiada bezpośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki 
„elwik” Sp. z o.o. 

Emitent uzyskał dominację w spółce „elwik” Sp. z o.o. w roku 2002.

24.2.1.11. Procent posiadanego kapitału

Emitent posiada udziały stanowiące 76% kapitału zakładowego w spółce „elwik” Sp. z o.o.

24.2.1.12. Procent posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników

Emitent posiada 76% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki „elwik” Sp. z o.o.

24.2.1.13. Informacje o sprawozdaniu finansowym

Jednostka została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawoz-
daniem finansowym, zamieszczonym w prospekcie.

24.2.2. Jednostka stowarzyszona KRI Sp. z o.o.

24.2.2.1. Firma spółki

Spółka działa pod firmą KRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.2.2.2. Forma prawna spółki

Formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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24.2.2.3. Siedziba spółki oraz kraj siedziby 

Siedzibą spółki jest Wysogotowo k. Poznania, kraj siedziby: Polska.

24.2.2.4. Adres spółki i numery telekomunikacyjne

Adres: Wysogotowo k. Poznania, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Telefon: (61) 664-18-50

Fax: (61) 664-18-51 

E-mail: kri@kri.pl

24.2.2.5. Adres głównej strony internetowej

www.kri.pl

24.2.2.6. Numery identyfikacyjne

REGON: 639803477

NIP: 779-21-30-301

24.2.2.7. Oddziały

KRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Chojna, 75-500 Chojna, ul. Różana 16. 

24.2.2.8. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka została zarejestrowa-
na w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 stycznia 2002 roku pod numerem KRS 0000082084.

24.2.2.9. Rodzaj i wartość kapitałów własnych

Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.300.000,00 zł.

Kapitał zapasowy spółki wynosi 93.818,00 zł.

24.2.2.10. Ilość oraz łączna wartość nominalna posiadanych udziałów

Emitent posiada 21.854 udziały o łącznej wysokości 10.927.000,00 zł. 

24.2.2.11. Rodzaj dominacji i rok jej uzyskania przez Emitenta

Emitent nie jest spółką dominującą w stosunku do spółki KRI Sp. z o.o., jednak wywiera na nią znaczący wpływ. 
KRI Sp. z o.o. jest zatem jednostką stowarzyszoną z Emitentem. 

Emitent wywiera znaczący wpływ na KRI Sp. z o.o. od roku 2003.

24.2.2.12. Procent posiadanego kapitału

Emitent posiada udziały stanowiące 49% kapitału zakładowego w spółce KRI Sp. z o.o.

24.2.2.13. Procent posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników

Emitent posiada 49% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki KRI Sp. z o.o.

24.2.2.14. Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Jednostka została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawoz-
daniem finansowym, zamieszczonym w prospekcie.

24.2.3. Jednostka zależna ATG Sp. z o.o.

24.2.3.1. Firma spółki

Spółka działa pod firmą ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.2.3.2. Forma prawna spółki

Formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.2.3.3. Siedziba spółki oraz kraj siedziby 

Siedzibą spółki jest Poznań, kraj siedziby: Polska.
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24.2.3.4. Adres spółki i numery telekomunikacyjne

Adres: Poznań, ul. Kolejowa 13, 60-717 Poznań

Adres Biura Handlowego:  Wysogotowo k. Poznania, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Telefon: (61) 66-51-811

Fax: (61) 66-51-810

E-mail:  atg@atg.pl

24.2.3.5. Adres głównej strony internetowej

www.atg.pl

24.2.3.6. Numery identyfikacyjne

REGON: 631149660

NIP: 778-13-31-792

24.2.3.7. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, spółka została zarejestrowana w dziale B rejestru  
handlowego 18 maja 1998 roku pod numerem RHB 11983. W dniu 26 stycznia 2004 roku został złożony w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpis ATG Sp. z o.o. 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt PO XII Rej KRSD 15724/03/324).

24.2.3.8. Rodzaj i wartość kapitałów własnych

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.500.000,00 zł.

Kapitał zapasowy spółki wynosi 57.856,18 zł.

24.2.3.9. Ilość oraz łączna wartość nominalna posiadanych udziałów

Emitent posiada całość 30.000 udziałów po 50,00 zł każdy na łączną kwotę 1.500.000,00 zł.

24.2.3.10. Rodzaj dominacji i rok jej uzyskania przez Emitenta

Emitent jest jedynym wspólnikiem spółki ATG sp. z o.o. 

Emitent uzyskał dominację w roku 2004.

24.2.3.11. Procent posiadanego kapitału

Emitent posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego w spółce ATG Sp. z o.o.

24.2.3.12. Procent posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników

Emitent posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

24.2.3.13. Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Jednostka nie została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zbadanym przez podmiot uprawniony 
do badania, zamieszczonym w Prospekcie.

24.3. Schemat Grupy Kapitałowej PBG

PBG S.A.

KRI Sp. z o.o. „elwik“ Sp. z o.o.. ATG Sp. z o.o.

49% – udział
w kapitale i głosach

76 % – udział
w kapitale i głosach

100% – udział
w kapitale i głosach


