
Prospekt Emisyjny 59PBG S.A.

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

ROZDZIAŁ V –  Dane o działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej

1. Podstawowe produkty, towary i usługi Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej 

1.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Emitenta
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 do obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad,

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

Oferta PBG S.A. obejmuje projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz eksploatację następujących 
obiektów:

– Rurociągów stalowych i obiektów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej, wody i kanalizacji, 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.

– Instalacji LNG, infrastruktury dla ciepłownictwa, rurociągów polietylenowych do 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:
– stacje separacji i magazynowania LPG,
– kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego,

– Infrastruktury do obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad, w tym:
– przebudowa 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.

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,

– bezwykopowa metoda renowacji systemów rurociągowych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, prze-
mysłowych oraz gazowych z wykorzystaniem metody Compact Pipe i Compact Slimliner na licencji holender-
skiej firmy WAVIN.

W celu zapewnienia kompleksowej oferty Emitent realizuje usługi w zakresie wykonawstwa i serwisu układów auto-
matyki, 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.
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Strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta 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% 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

1.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 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, polietylenowych 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

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

Przedsiębiorstwo „elwik” Sp. z o.o. powstało 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. 
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Do głównych zadań Spółki należą:

– pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

– odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych,

– wywóz i unieszkodliwienie odpadów.

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

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

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

KRI Sp. z o.o. powstała na bazie doświadczeń Emitenta w zakresie realizacji kompleksowych programów inwesty-
cyjnych dla samorządów, obejmujących przygotowanie, organizację finansowania i budowę sieci gazowych dla 
miast i gmin, poprzez wydzielenie ze struktur Emitenta Działu Rozwoju. 

Z uwagi na fakt, że 51% udziałów w KRI Sp. z o.o. posiada RWE International BV, Spółka stała się członkiem Grupy 
RWE, jednego z największych w Europie koncernów użyteczności publicznej.

Działalność Spółki koncentruje się na:

– obrocie, przesyle i dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym i z wykorzystaniem technologii LNG,

– wytwarzaniu i dostawach ciepła,

– doradztwie technicznym w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania gazu ziemnego oraz modernizacji 
urządzeń grzewczych i linii technologicznych,

– doradztwie w zakresie organizacji finansowania i realizacji inwestycji w zakresie gazyfikacji miast i gmin na 
potrzeby własne i samorządów.

KRI Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie dostaw gazu i ciepła dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych 
na terenie ośmiu gmin w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. 
Natomiast w zakresie doradztwa klientami są zakłady przemysłowe i samorządy. 

1.2.3. Podstawowe produkty, usługi oraz rynki zbytu ATG Sp. z o.o.

ATG Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową polegającą na kompletacji oraz dostawach 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. 

2. Otoczenie, w jakim prowadzi działalność Emitent i Grupa 
Kapitałowa Emitenta 

2.1. Otoczenie, w jakim prowadzi działalność Emitent
Emitent i jego Grupa Kapitałowa funkcjonuje na rynku: 

– gazu ziemnego,

– ropy naftowej i paliw,

– ciepłowniczym, 

– wodno-kanalizacyjnym. 

2.1.1. Rynek gazu ziemnego

Rynek gazu ziemnego w Polsce uważany jest za bardzo perspektywiczny, przede wszystkim ze względu na:

– Położenie geograficzne Polski, pomiędzy największym producentem – Rosją, a znaczącym konsumentem jakim 
jest Europa Zachodnia,
– Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny w Unii Europejskiej w roku 2020 zakłada wyższą konsumpcję przy 

niższej produkcji własnej. Oznacza to wyższy import tego surowca spoza UE. Dlatego zwiększy się znaczenie 
polskiego systemu gazociągów przesyłowych, gdyż znajduje się on na drodze pomiędzy Europą Zachodnią 
a największym producentem gazu ziemnego na świecie – Rosją.

– Zakładany w Polityce Energetycznej Państwa wzrost udziału gazu ziemnego w pierwotnych źródłach energii 
poprzez jego zastosowanie w energetyce i przemyśle oraz wspieranie inwestycji w zakresie budowy sieci gazo-
wych dla miast i gmin,

– W krajach Unii Europejskiej gaz ziemny jest podstawowym źródłem energii. Średnia sprzedaż gazu na miesz-
kańca wynosi tam ok. 1200 m3/rok a jego udział w pierwotnych źródłach energii wynosi około 22%, natomiast 
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w 2020 r. może osiągnąć on poziom 33%. W Polsce wskaźniki te wynoszą odpowiednio 300 m3/rok i 11%. 
Oznacza to, że wykorzystanie gazu ziemnego na jednego mieszkańca w Polsce stanowi zaledwie jedną 
czwartą średniej unijnej.

– Zwiększenie udziału gazu ziemnego w pierwotnych źródłach energii wiąże się z inwestycjami w modernizację 
i budowę źródeł ciepła oraz w rozbudowę przesyłowych i dystrybucyjnych sieci gazowych. Potencjał w tym 
zakresie jest duży, gdyż obszary zgazyfikowane stanowią zaledwie 43% obszaru Polski, a około 250 miast 
nie ma dotąd gazu sieciowego,

– Ponadto strategia PGNiG S.A. zakłada działania na rzecz zagospodarowania terenów niezgazyfikowanych 
(tzw. białych plam).

– Dywersyfikację źródeł gazu dla Polski poprzez zwiększenie krajowego wydobycia i budowę nowych połączeń 
międzynarodowych,
– Według International Gas Union polskie udokumentowane zasoby wynoszą ponad 156 mld m3. Znajdują się 

one głównie w południowo-wschodniej (Podkarpacie) i zachodniej części kraju. Szacuje się, że ze względu 
na wielkość złóż i warunki geologiczne do wykorzystania nadaje się około 90 mld m3. Oznacza to, że przy 
poziomie wydobycia 4,3 mld m3/rok zasobów starczy na ponad 20 lat. W strategii PGNiG S.A. zakłada się 
zwiększenie do roku 2005 krajowego wydobycia do poziomu 6 mld m3/rok. Będzie to stanowić ważny czyn-
nik rozwoju PGNiG S.A. oraz dywersyfikacji kierunków zaopatrzenia w gaz.

– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie pojemności magazynowych i rozbu-
dowę podziemnych magazynów gazu,
– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 roku w sprawie wielkości, sposobu 

gromadzenia oraz kontroli zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarza-
niem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz.U. nr 53, poz. 332) 
sejm RP w dniu 25 stycznia 2002 roku przyjął dokument pt.: „Informacja o stanie bezpieczeństwa energetycz-
nego Państwa”. Zakłada on między innymi tworzenie warunków do gromadzenia zapasów gazu ziemnego 
odpowiadających 90-dobowej wielkości sprzedaży gazu.

– Wprowadzenie zasady dostępu stron trzecich do sieci gazowych (TPA – third part access) wymagającej przygo-
towania polskiego systemu gazociągów,
– Unijna dyrektywa 98/30/EC nakłada obowiązek liberalizacji europejskiego rynku gazu i zakłada stopniowe 

wdrażanie zasady wolnego dostępu do sieci (TPA). Nakłada ona obowiązek przesyłu gazu ziemnego siecia-
mi gazowymi oraz wprowadzenia odpowiedniego systemu monitorowania. Dystrybutor nie może odmówić 
producentowi przesyłu gazu w swojej sieci.

– W momencie wejścia do Unii Europejskiej Polska będzie musiała otworzyć swój rynek gazowy w co najmniej 33%, 
co oznacza realizację programu inwestycyjnego i modernizacyjnego dostosowującego polski system gazowniczy 
do współpracy z systemem UE. Od 1 lipca 2004 r. uprawnionymi do swobodnego wyboru dostawcy gazu będą 
odbiorcy instytucjonalni, a od 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy łącznie z gospodarstwami domowymi.

Polskim perspektywicznym rynkiem gazowym zainteresowane są również koncerny zagraniczne, które już od lat są na 
nim obecne, działając poprzez przedstawicielstwa, spółki własne lub joint-venture. W najbliższej przyszłości niniejsze 
podmioty obok PGNiG mogą stać się istotnymi odbiorcami usług oferowanych przez Spółkę, a popyt przez nie kreowa-
ny może mieć wpływ na dynamikę wzrostu przychodów podmiotów z branży, w której funkcjonuje Emitent.

2.1.2. Rynek ropy naftowej i paliw

Według informacji zamieszczonych na stronach Urzędu Regulacji Energetyki największym źródłem zaopatrzenia 
Polski w ropę naftową jest Rosja (od 40% do 50% importu). Pozostałą część zapotrzebowania pokrywa się między 
innymi ze złóż znajdujących się na Morzu Północnym, w Kazachstanie, Niemczech, na Litwie oraz w krajach arab-
skich. Krajowe wydobycie stanowi zaledwie 2% zapotrzebowania.

Do czynników istotnych dla rozwoju rynku ropy naftowej i paliw zaliczyć możemy:

– odkrycia złóż ropy naftowej w Polsce Zachodniej dające możliwość zwiększenia krajowego wydobycia,

– plany budowy nowego ropociągu z Ukrainy,

– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez tworzenie zapasów paliw i rozbudowę baz 
magazynowych,

– tworzenie baz NATO w Polsce i konieczność zapewnienia im magazynów paliw.

2.1.3. Ciepłownictwo oraz rynek wodno-kanalizacyjny
Unijne dyrektywy oraz stan techniczny infrastruktury ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej wymuszają koniecz-
ność ich dostosowania, między innymi do wymagań ochrony środowiska. 

Wraz z przystąpieniem Polski do struktur UE do dyspozycji podmiotów (przede wszystkim samorządów terytorial-
nych) postawione zostaną środki z funduszy strukturalnych i spójnościowych o łącznej wartości 3,7 mld EUR do 
wykorzystania w latach 2004-2006.

Można więc przewidywać wzrost inwestycji proekologicznych finansowanych przez polskie i europejskie fundusze 
celowe, a tym samym wzrost popytu na specjalistyczne usługi budowlane.
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2.2. Konkurencja 
Ze względu na szeroką ofertę usługową Emitenta i rynki, na których funkcjonuje, trudno jest zidentyfikować spółki 
prowadzące działalność w porównywalnym co Emitent zakresie. 

W obszarze górnictwa gazu ziemnego konkurencyjne usługi budowlano-montażowe oferują:

– Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. z Krosna, 

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe AJMEX Andrzej Bielicki z Płocka, 

– Petrico S.A. z Karlina. 

Ponadto zdaniem Zarządu PBG S.A. liczba podmiotów posiadających doświadczenie oraz „moce produkcyjne” do 
realizacji, w formie generalnego wykonawstwa, projektów z zakresu budowy podziemnych magazynów gazu ziem-
nego jest niewielka. Do potencjalnych konkurentów zaliczyć można koncern ABB i Sofregaz z Francji.

W opinii Zarządu w obszarze górnictwa ropy naftowej do głównych konkurentów Emitenta zaliczyć możemy:

– Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. z Krosna, 

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe AJMEX Andrzej Bielicki z Płocka, 

– Petrico S.A. z Karlina,

– Prochem S.A. z Warszawy,

– Bud-Naft Zakład Budowlany Piotr Zawartka z Kamienia Pomorskiego.

W najbliższej przyszłości potencjalną konkurencję stanowić również mogą firmy zagraniczne, np. Propak System 
Ltd. z Kanady.

W obszarze obiektów specjalistycznych i rurociągów stalowych do przesyłu gazu ziemnego do firm konkurencyj-
nych zaliczyć możemy:

– Budownictwo Urządzeń Gazowych Sp. z o.o. z Zabrza, 

– Gazomontaż S.A. z Wołomina, 

– Gazobudowa Poznań Sp. z o.o., 

– Instalgaz Andrzej Szulc z Urbanowa.

Podkreślić jednak należy, że w zakresie prac na czynnych obiektach, wymagających zastosowania technologii her-
metycznych, Emitent jest jedną z dwóch firm w Polsce stosujących metodę T.D.Williamson na gazociągach wyso-
kiego ciśnienia w tak szerokim zakresie.

W obszarze obiektów i rurociągów do przesyłu wody oraz kanalizacji do wiodących podmiotów zaliczyć możemy:

– Hydrobudowę 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. z Poznania, 

– Hydrobudowę 6 S.A. z Warszawy, 

– Maxer S.A. z Poznania, 

– Warbud S.A. z Warszawy, 

– Budimex Dromex S.A. z Warszawy, 

– Mitex S.A. z Kielc,

– Hydrobudowę S.A. z Gdańska.

W obszarze instalacji LNG, w opinii Zarządu Emitent jest wiodącym pomiotem z uwagi na posiadane doświadcze-
nia w realizacji tego typu kontraktów. W najbliższej przyszłości potencjalnymi konkurentami mogą stać się:

– Gas Liquids Engineering z Kanady,

– Tractebel Gas Engineering,

– ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. 

W obszarze obiektów specjalistycznych do separacji i magazynowania LPG do głównych konkurentów Emitenta 
należą ABB i Naftobudowa Sp. z o.o. z Płocka.

2.3. Udział Emitenta i Grupy Kapitałowej w rynku
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiot działalności Emitenta określono jako wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych 
i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 4521 C). Powyższa klasa obejmuje swym zakresem znacznie szerszy 
przedmiot działalności niż ten, który odpowiada Emitentowi. 
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Informacje na temat liczby firm działających w wyżej wymienionej branży oraz wielkości przychodów ze sprzedaży 
w latach 2001-2002, I-VI 2002 r. oraz I-VI 2003 r. prezentuje poniższa tabela. 

Okres Sprzedaż 
(tys. zł)

Zmiana  
sprzedaży Liczba firm Zmiana liczby 

firm
2001 r. 40 641 073 -4,7% 3 262 -3,1%
2002 r. 36 943 306 -9,1% 3 019 -7,4%
I-VI 2002 r. 15 626 444 -10,2% 2 870 -6,7%
I-VI 2003 r. 14 410 074 -7,8% 2 406 -16,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, dane dla klasy PKD 45.21

Według stanu na koniec czerwca 2003 r. w powyższej klasie działało 2406 firm. Począwszy od 2001 r. liczba pod-
miotów działających na rynku zmniejszała się. W 2001 r. liczba firm zmniejszyła się o 104 w porównaniu ze stanem 
z 2000 r., a w 2002 r. o 243 w porównaniu ze stanem z 2001 r. Liczba firm w branży na koniec czerwca 2003 r. jest 
niższa od stanu z 2001 r. o 856 podmiotów, co stanowi spadek o 26,2%.

W ciągu całego analizowanego okresu zmniejszały się również łączne przychody ze sprzedaży realizowane przez 
podmioty działające w omawianej klasie PKD. W 2001 r. sprzedaż zmniejszyła się o 4,7% w porównaniu do 2000 r., 
a w 2002 r. o 9,1% w porównaniu do 2001 r. Warto zaznaczyć, że przychody ze sprzedaży Emitenta w 2002 r. zwięk-
szyły się w stosunku do 2001 r. o 30,5%.

W 2003 r. tendencja spadkowa łącznych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez wszystkie podmioty działają-
ce w branży była kontynuowana, lecz skala spadków była mniejsza niż w 2002 r. Łączna wartość sprzedaży spółek  
z branży w półroczu 2003 r. była niższa od sprzedaży w analogicznym okresie 2002 r. o 7,8%. 

Udział przychodów Emitenta i Grupy Kapitałowej w przychodach ze sprzedaży zrealizowanych przez wszystkie 
podmioty działające w rozpatrywanej branży prezentuje poniższa tabela.

(tys. zł) 2001 r.* 2002 r. I-VI 2003 r.**
Sprzedaż zrealizowana przez Spółkę 120 399 157 099 33 872
udział w rynku 0,30% 0,43% 0,24%
Sprzedaż zrealizowana przez Grupę – 162 141 b.d.
udział w rynku – 0,44% –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta i GUS
* W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego
** Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na półrocze

W 2002 r. sprzedaż zrealizowana przez Emitenta stanowiła 0,43% łącznych przychodów ze sprzedaży wypracowa-
nych przez wszystkie podmioty działające w porównywanej branży. W porównaniu do 2001 r. liczony w powyższy 
sposób udział Emitenta w rynku zwiększył się o 43,5%.

3. Główne rynki zbytu
Emitent i jego Grupa Kapitałowa jest podmiotem o zasięgu ogólnopolskim świadczącym specjalistyczne usługi 
budowlane na rynku:

– gazu ziemnego,

– ropy naftowej i paliw,

– ciepłowniczym,

– wodno-kanalizacyjnym.

Emitent i Grupa Kapitałowa realizują sprzedaż na rynku krajowym.

Z uwagi na specyfikę świadczonych usług do odbiorców Emitenta i jego Grupy Kapitałowej należą podmioty zaj-
mujące się przesyłem, dystrybucją, obrotem gazem ziemnym i ropą naftową. Ponadto z uwagi na formę świadczo-
nych usług, między innymi w formie podwykonawstwa, do odbiorców Emitenta zaliczyć możemy inne przedsiębior-
stwa specjalizujące się w specjalistycznych usługach budowlano-montażowych.

Do znaczących odbiorców Emitenta i jego Grupy zaliczyć możemy:

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spółki z Grupy, między innymi:
– Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu, 
– Dolnośląska Spółka Gazownictwa S.A., 
– Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o.,
– ROP Poznań, 
– ROP Wrocław, 
– ROP Warszawa.
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– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń“ S.A. z Płocka, 

– KGHM S.A.,

– NCC Polska Sp. z o.o.,

– Energobaltic Sp. z o.o.,

– Jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina Myślibórz, Lipiany).

4. Sezonowość produkcji i rynków zbytu 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności – świadczenie usług budowlano-montażowych – czynnikiem deter-
minującym przebieg prac, a w konsekwencji wpływającym na poziom generowanych przychodów są warunki 
atmosferyczne. Niskie temperatury utrudniają wykonywanie prac ziemnych i montażowych.

Ze względu na powyższe ograniczenia znaczna część dotychczas realizowanych kontraktów rozpoczynała się 
w drugim kwartale roku, natomiast kończyła w czwartym. Taki harmonogram przebiegu prac minimalizuje przestoje 
i ogranicza ryzyko wystąpienia opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jednocześnie 
wpływa na poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach. 

W latach 2001-2003 Emitent realizował od 40,07% do 55,95% wartości rocznych przychodów ze sprzedaży usług 
w czwartym kwartale roku. Najniższą sprzedaż Spółka odnotowywała dotychczas w pierwszym kwartale roku.

W najbliższej przyszłości Emitent zamierza skupić się na kontraktach wieloletnich, o wysokiej wartości jednostko-
wej. Wpłynie to na ograniczenie sezonowości i w konsekwencji przyczyni się do równomiernego rozłożenia przy-
chodów ze sprzedaży w ciągu roku.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w ujęciu kwartalnym w okresie I kwartał 2001 r.-I kwartał 2004 r. 
prezentuje poniższy wykres.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w ujęciu kwartalnym  
w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

ty
s.

 z
ł

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2001 2002 2003 2004

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta

Poziom zapasów Emitenta w latach 2001-2003 determinowany był przez zakupy i zużycie materiałów związanych 
ze świadczonymi usługami budowlano-montażowymi. Z uwagi na prowadzoną przez Emitenta politykę zaopatrze-
nia (zakup materiałów stosownie do zapotrzebowania na uruchomionych przedsięwzięciach budowlanych) stany 
zapasów nie charakteryzowały się wyraźną sezonowością.

Strukturę zapasów Emitenta w ujęciu kwartalnym w okresie I kwartał 2001 r.-I kwartał 2004 r. prezentuje poniższa tabela. 

Wyszcze- 
gólnienie 

Zapasy (dane w tys. zł)
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

Zapasy  
materiałów 3 660 3 340 2 912 1 767 2 050 1 819 2 508 2 554 3 091 2 922 3 504 2 995 1 941

Zapasy towarów 321 0 0 312 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 3 981 3 340 2 912 2 079 2 370 1 819 2 508 2 554 3 091 2 922 3 504 2 995 1 941
Udział zapasów 
materiałów 92% 100% 100% 85% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Udział zapasów 
towarów 8% 0% 0% 15% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta
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5. Informacje o wartości sprzedaży
Wartość sprzedaży Emitenta w okresie 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Przychody ze sprzedaży Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie 
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Struktura 

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

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

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług 16 053 157 849 153 912 117 483 97,4% 99,4% 98,0% 97,6%

Przychody ze sprzedaży  
towarów i materiałów 421 919 3 187 2 916 2,6% 0,6% 2,0% 2,4%

Ogółem 16 474 158 768 157 099 120 399 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki

Dominującą pozycję przychodów ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów i usług. Jest to 
w 100% sprzedaż realizowana na rynku krajowym. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie 
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Struktura 

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

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

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług 16 053 179 266 157 422 117 483 95,7% 99,2% 97,1% 97,6%

Przychody ze sprzedaży  
towarów i materiałów 724 1 400 4 719 2 916 4,3% 0,8% 2,9% 2,4%

Ogółem 16 777 180 666 162 141 120 399 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
* W 2001 r. Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego

W 2003 r. Grupa odnotowała 11% wzrost przychodów ze sprzedaży. Dominującą pozycję stanowiły przychody ze 
sprzedaży produktów i usług. Jest to w 100% sprzedaż realizowana na rynku krajowym.

6. Informacje o dostawcach
Dostawców Emitenta podzielić można na dostawców usług oraz materiałów i towarów.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności – świadczenie specjalistycznych usług budowlano-montażowych, 
między innymi w formie generalnego wykonawstwa – dostawcami usług są głównie firmy krajowe działające na tym 
samym rynku co Emitent. 

Główni dostawcy Emitenta w latach 2001-2003

Lata Nazwa dostawcy Adres dostawcy Przedmiot dostaw

Udział dostaw w kosztach  
sprzedanych produktów i towarów

Emitent Grupa 
Kapitałowa

2001 r.* Budownictwo Naftowe 
Naftomontaż Sp. z o.o.

ul. Łukaszewicza 89, 
38-400 Krosno usługi budowlane 13,15% –

2002 r. Piecobiogaz Sp. z o.o. ul. Truskawiecka 11, 
Poznań usługi budowlane 13,53% 13,20%

2003 r.
Piecobiogaz Sp. z o.o. ul. Truskawiecka 11, 

Poznań usługi budowlane 11,44% 10,08%

ATG Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13,  
60-717 Poznań materiały 10,79% 9,50%

Źródło: Emitent
* W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego

7. Informacje o uzależnieniu od jednego lub kilku odbiorców  
lub dostawców

7.1. Uzależnienie od odbiorców 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przejawiający się stosunkowo wysoką jednostkową wartością reali-
zowanego zlecenia w analizowanym okresie wartość sprzedanych usług na rzecz jednego podmiotu lub jego grupy 
przekroczył poziom 10%.

W analizowanym okresie głównym odbiorcą usług Emitenta i jego Grupy Kapitałowej była Grupa PGNiG.
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Strukturę sprzedaży Emitenta wg znaczących odbiorców prezentują poniższe wykresy.

– 2001:

Struktura sprzedaży Emitenta wg odbiorców w 2001 r.

3,90%
31,54%

3,78% 35,78%

24,99%

Oddziały przesyłu*
Pozostałe Spółki z Grupy PGNiG*

Spółki dystrybucyjne*
Zakłady górnicze*
Pozostałe podmioty

* Podmioty z Grupy PGNiG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta

– Udział Grupy PGNiG w sprzedaży ogółem Emitenta wynosił 68,46%. 

– Dominującą grupę odbiorców stanowiły zakłady górnicze – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu 
z Zielonej Góry (ZZGNiG),

– Spośród oddziałów przesyłu głównym odbiorcą był Rejonowy Oddział Przesyłu w Poznaniu. Udział niniejsze-
go odbiorcy w sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ponad 13%.

Emitent nie jest powiązany z powyższymi odbiorcami.

– 2002:
Struktura sprzedaży Emitenta wg odbiorców w 2002 r.

3,09%

13,89%

20,06%

0,25%
20,72%

41,97%

 

Oddziały przesyłu*
Pozostałe Spółki z Grupy PGNiG*
Pozostałe podmioty

Spółki dystrybucyjne*
Zakłady górnicze
KRI Sp. z o.o.                                   

*Podmioty z Grupy PGNiG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta

– Do głównych odbiorców Emitenta zaliczyć możemy Grupę PGNiG oraz spółkę KRI Sp. z o.o. 

– Spółka KRI Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem. Do połowy 2002 r. była jednostką zależ-
ną od Emitenta (51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników). Obecnie jest spółką stowarzyszoną Emitenta  
(49% głosów na Zgromadzeniu Wspólników). Ponadto osoba zarządzająca PBG S.A. – Wiceprezes Zarządu 
Pan Przemysław Szkudlarczyk jest jednocześnie osobą zarządzającą w KRI Sp. z o.o. – Prezesem Zarządu.

– Udział Grupy PGNiG w sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie 37,30% i był niższy o ponad 31 punkty 
procentowe w porównaniu do 2001 r.

– Podobnie jak w poprzednim okresie dominującym odbiorcą spośród spółek z Grupy PGNiG był ZZGNiG. 
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– 2003:

Struktura sprzedaży Emitenta wg odbiorców w 2003 r.

Oddziały przesyłu*
Pozostałe Spółki z Grupy PGNiG*

* Podmioty z Grupy PGNiG

Spółki dystrybucyjne*
Zakłady górnicze*
Pozostałe podmioty

48,84%

4,97%

20,12%

7,93%

18,13%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta 

– Udział Grupy PGNiG w sprzedaży ogółem Emitenta wyniósł 51,16%,

– Znaczącym odbiorcą były Regionalne Oddziały Przesyłu. Ich udział w sprzedaży ogółem wyniósł 20,12%, 

– W grupie „pozostałych spółek z Grupy PGNiG” dominującym odbiorcą była spółka Budownictwo Naftowe 
Naftomontaż Sp. z o.o. Udział spółki w sprzedaży ogółem Emitenta wyniósł 11,5%.

Emitent nie jest powiązany z powyższymi odbiorcami.

7.2. Uzależnienie od dostawców
– W 2001 r. jedynym znaczącym dostawcą usług Emitenta była spółka Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. 

Udział dostaw niniejszego podmiotu w kosztach sprzedanych produktów i towarów Emitenta wyniósł 13,15%.
– Dostawca nie jest powiązany z Emitentem.

– W 2002 r. znaczącym dostawcą usług Emitenta była spółka Piecobiogaz Sp. z o.o. Wartość usług sprzedanych 
na rzecz Emitenta wyniosła blisko 18 mln zł, co stanowiło 13,53% kosztów sprzedanych produktów i towarów. 
– Spółka Piecobiogaz Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem (brat Prezesa Zarządu PBG SA – Pana 

Jerzego Wiśniewskiego i jednocześnie powinowaty Wiceprezesa Zarządu PBG SA – Pani Małgorzaty Wiśniewskiej 
– Pan Ryszard Wiśniewski jest osobą zarządzającą i podmiotem dominującym w Piecobiogaz sp. z o.o.).

– W 2003 r. znaczącymi dostawcami Emitenta były spółki:
– Piecobiogaz Sp. z o.o. – wartość sprzedaży na rzecz Emitenta wyniosła 14,3 mln zł, co stanowiło 11,44% 

udziału w kosztach sprzedanych produktów i towarów.
– Spółka jest powiązana z Emitentem (powiązanie opisano powyżej).

– ATG Sp. z o.o. – wartość sprzedaży na rzecz Emitenta wyniosła 13,5 mln zł, co stanowiło 10,79% udziału 
w kosztach sprzedanych produktów i towarów.
– Spółka jest powiązana z Emitentem. Do marca 2004 r. spółka była jednostką zależną od Prezesa Zarządu 

Emitenta – Pana Jerzego Wiśniewskiego. Od marca 2004 r. ATG Sp. z o.o. należy do Grupy PBG. 

8. Opis znaczących umów
Emitent jest stroną opisanych poniżej znaczących umów, których wartość bądź łączna wartość dwóch lub wię-
cej umów zawartych przez Emitenta z jednym podmiotem wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów wła-
snych Emitenta. 
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8.1. Znaczące umowy zawarte przez Emitenta

8.1.1. Umowy o roboty budowlane

Emitent zawarł następujące znaczące umowy o roboty budowlane:

– Umowa z dnia 28.08.2001 roku zawarta z Miastem i Gminą Myślibórz reprezentowaną przez Zarząd Miejski 
w Myśliborzu o kompleksową gazyfikację oraz uciepłownienie Miasta i Gminy Myślibórz

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Emitenta prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyj-
nego pod nazwą: „Kompleksowa gazyfikacja oraz uciepłownienie Miasta i Gminy Myślibórz”.

Na zamówienie składają się: gazociągi wysokiego ciśnienia zasilające Miasto i Gminę Myślibórz wraz ze sta-
cją redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia, gazociągi średniego ciśnienia na terenie Miasta i Gminy Myśli-
bórz, przyłącza dla indywidualnych odbiorców, przyłącza do zmodernizowanych kotłowni gminnych, moderniza-
cja kotłowni gminnych.

W ramach realizacji umowy Emitent zobowiązał się m.in. do opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej gazyfi-
kacji i uciepłownienia Miasta i Gminy Myślibórz, opracowania uproszczonego studium wykonalności przedsięwzięcia, 
wykonania projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych, dosta-
wy i montażu urządzeń gazowniczych oraz do wykonania modernizacji 27 kotłowni, rozruchu sieci i urządzeń towarzy-
szących, a także do zapewnienia dostawy gazu na warunkach odrębnie ustalonych. Ponadto Emitent zobowiązał się 
do uzyskania we własnym imieniu i na własną rzecz koncesji niezbędnych do dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego.

W zakresie modernizacji kotłowni Emitent zobowiązał się do wykonania robót polegających na zmianie zasilania 
kotłowni na paliwo gazowe.

Emitent zobowiązał się do operowania siecią gazową, w szczególności do utrzymania gazociągu w należytym sta-
nie, ponoszenia wszystkich nakładów na bieżące naprawy i remonty gazociągu. Ponadto Emitent zobowiązał się 
do zapewnienia – od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci – dostaw gazu dla odbiorców indywidualnych 
oraz instytucjonalnych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz, a także do oferowania na korzystnych warunkach przy-
łączenia do sieci gazowej odbiorców.

Strony uzgodniły, iż własność urządzeń i instalacji zmodernizowanych kotłowni przysługiwać będzie Miastu i Gmi-
nie Myślibórz, natomiast własność sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia przysługiwać będzie Emitentowi.

Umową cesji praw i obowiązków z dnia 27.03.2002 roku zawartą pomiędzy Emitentem a KRI Sp. z o.o., przy udziale 
Zarządu Miejskiego w Myśliborzu – KRI Sp. z o.o. przejęła od Emitenta prawa i obowiązki wynikające z zakresu niniej-
szej umowy na „Kompleksową gazyfikację i uciepłownienie Miasta i Gminy Myślibórz” w zakresie budowy sieci gazo-
wej średniego ciśnienia. KRI Sp. z o.o. zobowiązała się wykonać wszystkie zobowiązania Emitenta wynikające z umo-
wy w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia, w tym także obowiązek zapewnienia dostaw gazu.

W umowie Strony przewidziały możliwość utworzenia spółki, której zadaniem będzie gospodarka paliwem gazo-
wym i ciepłem na terenie Miasta i Gminy Myślibórz, przy czym szczegółowe zasady utworzenia spółki i jej charak-
ter zostaną określone w odrębnej umowie.

Strony uzgodniły, iż wykonanie prac objętych umową następować będzie etapami zgodnie z harmonogramem 
finansowo-rzeczowym i każdorazowo będzie potwierdzane protokołami odbioru.

Z tytułu wykonania modernizacji kotłowni Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 18.740.784,00 zł netto 
plus podatek VAT. Wynagrodzenie to płatne będzie w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem płatności, 
to jest do dnia 31.12.2013 roku. 

Na wykonane przez siebie prace Emitent udzielił 36-miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru danej kotłowni 
lub danego etapu prac. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią gwarancje bankowe o wartości 3% ogólnych kosztów 
modernizacji kotłowni. Strony uzgodniły, iż 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po 
końcowym odbiorze prac związanych z modernizacją kotłowni, natomiast pozostała część zabezpieczenia zosta-
nie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia netto za wykonanie modernizacji danej kotłowni – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu modernizacji 
danej kotłowni oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad danej kotłowni, 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Miasto i Gmina Myślibórz zobowiązana jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za wykonanie modernizacji danej kotłowni – za każdy dzień 
zwłoki w przekazaniu kotłowni do modernizacji. Strony ustaliły także karę umowną przysługującą stronie w przy-
padku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona – w wysokości 5% wyna-
grodzenia netto za wykonanie modernizacji kotłowni do dnia odstąpienia. Zapłata powyższych kar umownych wyłą-
cza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

W zakresie zobowiązania Emitenta umowa została wykonana w całości, natomiast nadal realizowane jest zobo-
wiązanie Miasta i Gminy Myślibórz w zakresie ratalnej zapłaty wynagrodzenia za modernizację kotłowni. Całkowita 
spłata wynagrodzenia ma nastąpić do dnia 31.12.2013 roku.
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– Umowa nr 9/I/2003 z dnia 12.05.2003 roku zawarta z Budownictwem Naftowym „Naftomontaż” Sp. z o.o. 
w Krośnie na realizację inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko”

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Spółkę prac, dostaw materiałów, montażu, prób, rozru-
chu oraz obsługi gwarancyjnej w zakresie dostaw i montażu rurociągów technologicznych ze stref przyodwierto-
wych do Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan.

Spółka zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy „pod klucz”, w tym m.in. do: kompletacji urządzeń, kom-
pleksowej budowy rurociągów i próby rurociągów, uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem wszel-
kich niezbędnych dopuszczeń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i wykonaniem geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej. 

Budownictwo Naftowe „Naftomontaż” Sp. z o.o. zobowiązała się do przekazania placu budowy, uczestnictwa w roz-
ruchu instalacji, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ustalenia stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do 
wykupienia lub wydzierżawienia, zapłaty wynagrodzenia oraz do ustanowienia swoich przedstawicieli upoważnio-
nych do uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji umowy, dokonywania uzgodnień i podejmowania decyzji 
techniczno-organizacyjnych.

Ponadto Spółka zobowiązała się do zawarcia niezbędnych umów ubezpieczeniowych ważnych w okresie prac na 
placu budowy w zakresie ubezpieczenia majątkowego mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka 
ich utraty lub uszkodzenia oraz w zakresie majątkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
i deliktowej z uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska.

Termin zakończenia realizacji całości zamówienia strony uzgodniły na 30.10.2004 roku. 

W umowie strony określiły, iż odbiór wykonania umowy oraz płatność wynagrodzenia będą odbywały się etapowo 
zgodnie z Harmonogramem Realizacji i Finansowania inwestycji, natomiast po realizacji zadania, uzyskaniu niezbęd-
nych dopuszczeń i przeprowadzeniu rozruchu instalacji – strony dokonają protokolarnego odbioru końcowego.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 36.000.000,00 zł netto plus podatek VAT, 
przy czym wynagrodzenie etapowe płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wystawionych na pod-
stawie protokołów odbioru poszczególnych etapów, natomiast wynagrodzenie końcowe płatne w terminie 60 dni 
od doręczenia faktury wraz z protokołem końcowego odbioru inwestycji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią gwarancje ubezpieczeniowe w wysokości 10% wynagro-
dzenia umownego brutto oraz w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto. 

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty przekazania całej inwestycji 
Inwestorowi – PGNiG S.A. w Warszawie.

Strony dopuściły możliwość rozwiązania umowy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem oraz określiły przyczyny roz-
wiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wskazane poniżej. 

Budownictwu Naftowemu „Naftomontaż” Sp. z o.o. przysługuje prawo rozwiązania umowy w razie:

– wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że niewykonanie umowy spowodowane jest czynnikiem 
zewnętrznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy,

– ogłoszenia upadłości lub likwidacji Emitenta,

– wydania nakazu zajęcia majątku Emitenta,

– gdy Emitent nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje robót z przyczyn leżących po 
jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

– gdy zwłoka Emitenta w wykonaniu danego etapu umowy ustalonego zgodnie z harmonogramem przekroczy 
cztery tygodnie.

Rozwiązanie umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Emitentowi pisemnego zawiadomienia. 

Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli:

– Budownictwo Naftowe „Naftomontaż” Sp. z o.o. zawiadomi Emitenta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okoliczności nie będzie mógło spełnić swoich zobowiązań umownych,

– zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie Budownictwa Naftowego „Naftomontaż” Sp. z o.o.,

– Budownictwo Naftowe „Naftomontaż” Sp. z o.o. zwleka z wypłacaniem należności na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 60 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta: 

– za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów prac w wysokości: 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki w okresie dwóch pierwszych tygodni zwłoki i 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie,

– za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości – w wy-
sokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad.
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Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującą stronie 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona umowy. Zapłata 
powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczają-
cych wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z „Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem” S.A.  
w Warszawie lub z jednostkami od niego zależnymi o łącznej wartości 52.356.606,00 zł netto plus poda-
tek VAT

– Umowa nr 3-9/33/Inw/2003 z dnia 30.06.2003 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie – Regionalny 
Oddział Przesyłu w Poznaniu o roboty budowlane

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Emitenta robót budowlanych polegających na kompleksowej realiza-
cji II etapu modernizacji Węzła Przesyłowego Gazu w Krobi w zakresie objętym podstawowym zakresem moderni-
zacji węzła. Spółka zobowiązała się do sporządzenia dokumentacji projektowej modernizacji, zakupu materiałów 
oraz do wykonania określonych w umowie robót budowlanych, w tym m.in. do: demontażu, montażu i uruchomie-
nia przetworników oraz zaworów regulacyjnych, przebudowy instalacji elektrycznej, przeprowadzenia prób ciśnie-
niowych i wykonania synoptyki komputerowej. 

Emitent zobowiązał się wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi.

Ponadto Spółka zobowiązała się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi. 

Termin zakończenia całości prac został ustalony na 30.10.2003 roku.

Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 7.616.900,00 zł netto plus podatek VAT, 
płatne do wysokości 80% wynagrodzenia umownego na podstawie faktur częściowych wystawianych po częścio-
wych odbiorach robót oraz w wysokości 20% wynagrodzenia – na podstawie faktury końcowej po protokolarnym 
ostatecznym odbiorze całości robót.

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,

– gdy Emitent nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie,

– gdy Emitent przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni.

– Umowa stałego zlecenia z dnia 01.06.2001 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie – Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Spółkę prac w zakresie obsługi systemu czynnej ochrony antykoro-
zyjnej sieci przesyłowej wraz z instalacjami stacji ochrony katodowej.

Spółka zobowiązana jest sporządzać z każdej przeprowadzonej pracy protokoły i przedkładać je wraz z raportami 
w okresach miesięcznych. Przekazanie wykonanych prac odbywać się będzie każdorazowo raportem podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli stron.

W przypadku niewykonania prac w terminie lub wykonywania ich wadliwie PGNiG S.A. Regionalny Oddział Prze-
syłu uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli Spółka nie wykona prac w należyty sposób w dodatkowym 
terminie wskazanym w wezwaniu.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okre-
sem wypowiedzenia.

Za wykonane przez Emitenta prace strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.031.348,00 zł  
netto plus podatek VAT, płatne w 12 równych ratach miesięcznych. Szacunkowa wartość umowy za okres 5 lat 
wyniesie około 10.156.740,00 złotych netto.

W umowie strony uzgodniły, iż wysokość wynagrodzenia w latach następnych będzie ustalana do 31 maja każdego roku 
na podstawie zweryfikowanego harmonogramu i poziomu cen, obowiązujących w ostatnim kwartale danego roku.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 1/240 wyna-
grodzenia rocznego netto za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu wykonania prac oraz 
w wysokości 1/240 wynagrodzenia rocznego netto za każdą stwierdzoną protokołem wadę. Suma kar nie może 
przekroczyć 50% wynagrodzenia netto w danym miesiącu. Zapłata powyższych kar umownych nie wyłącza upraw-
nienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr TG/1/03/149 z dnia 18.12.2003 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów 
Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Emitenta prac projektowych, informatycznych, prefabrykacyjnych, mon-
tażowych i uruchomieniowych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem zintegrowanego systemu nad-
zoru rurociągu na trasie rurociągu Pomorskiego.
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Do obowiązków Spółki należy m.in. dostarczenie i zamontowanie wszystkich materiałów przewidzianych do wbu-
dowania, wykonanie prac w terminie, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, przedstawienie wymaganych pra-
wem atestów, świadectw dopuszczeń, kart gwarancyjnych na dostarczone wyroby i urządzenia oraz ubezpieczenie 
wykonywanych prac w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 

PERN „Przyjaźń” S.A. zobowiązała się do udostępnienia terenu prac, zapewnienia nadzoru, dokonania odbioru 
końcowego oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uzgodniły na 20.08.2004 roku.

W umowie strony określiły, iż odbiór wykonania umowy oraz płatność wynagrodzenia będą odbywały się etapowo, nato-
miast po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy – strony dokonają protokolarnego odbioru końcowego.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 5.760.000,00 zł netto plus podatek VAT, 
płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wystawionych na podstawie protokołów odbioru poszczegól-
nych etapów prac oraz na podstawie protokołu odbioru końcowego.

W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy PERN „Przyjaźń” S.A. z każdej faktury częściowej ma prawo 
do zatrzymania kwoty w wysokości 4% wartości prac. Zwrot zatrzymanej kwoty nastąpi po bezusterkowym odbio-
rze końcowym.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Spółkę są dwie gwarancje ubezpieczeniowe o łącznej war-
tości 3% wynagrodzenia umownego, z których jedna w wysokości 70% zabezpieczenia (2,1% wartości prac) stano-
wi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, natomiast druga w wysokości 30% zabezpieczenia (0,9% warto-
ści prac) przewidziana jest na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji. 

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych poniżej.

PERN „Przyjaźń” S.A. jest uprawniona do odstąpienia od umowy w razie, gdy:

– Emitent dopuści się zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy bądź przerwy w pracach, które ze względu na swą 
długotrwałość uzasadniają przypuszczenie, iż wykonanie umowy przez Emitenta straci całkowicie lub w przewa-
żającym stopniu znaczenie, ze względu na wiadomy Emitentowi cel umowy, 

– mimo uprzedniego wezwania Emitent wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub 
celem społeczno-gospodarczym zobowiązania,

– zgłoszono wniosek o upadłość lub ogłoszono upadłość Emitenta,

– wydano nakaz zajęcia majątku Emitenta,

– Emitent wykonuje prace wbrew postanowieniom umowy lub niezgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną,

– Emitent naruszył obowiązek dostarczenia i zamontowania materiałów przewidzianych do wbudowania bądź 
naruszył klauzulę poufności. 

Emitent jest uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:

– PERN „Przyjaźń” S.A. bez uzasadnionych przyczyn odmówi odbioru robót,

– PERN „Przyjaźń” S.A. dopuści się zwłoki dłuższej niż 14 dni w przekazaniu placu budowy. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 0,4% wyna-
grodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, a także w wysokości 15% wynagro-
dzenia umownego w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków wyszczególnionych w umowie i odstąpie-
nia z tego tytułu od umowy przez PERN Przyjaźń S.A. Ustanowiono także karę umowną w wysokości 25% wyna-
grodzenia umownego w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy. Zapłata powyższych kar umownych nie 
wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach 
ogólnych.

– Umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie o łącznej wartości 
18.786.729,00 zł netto plus podatek VAT

– Umowa z dnia 17.10.2003 roku o wykonanie prac w ramach zadań inwestycyjnych objętych budżetem KRI 
Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i warunków, na jakich Emitent będzie wykonywał prace budowlane w za-
kresie budowy i rozbudowy sieci gazowych oraz budowy instalacji LNG w miejscowościach określonych w budże-
cie KRI Sp. z o.o., to jest w miejscowościach: Trzemeszno, Złotów, Myślibórz i Lipiany, Chojna, Sława, Czempiń, 
Lubicz, Słupca, Przysucha.

W ramach umowy Emitent zobowiązał się do wykonania robót budowlanych, w tym do: budowy sieci gazowej 
średniego ciśnienia, przyłączy gazowych i instalacji LNG oraz rozruchu, a także do dostawy materiałów i urządzeń, 
doboru podwykonawców i dostawców, uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania i dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej. Szczegółowe zakresy i terminy realizacji prac wykonywanych w ramach inwestycji 
zostaną określone przez KRI Sp. z o.o. w zleceniach szczegółowych.
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KRI Sp. z o.o. zobowiązała się do pełnienia nadzoru nad prowadzeniem inwestycji oraz do zapłaty wynagrodzenia.

W umowie strony określiły, iż odbiór wykonania umowy w ramach zleceń szczegółowych będzie odbywał się eta-
pami, natomiast po wykonaniu wszystkich etapów objętych zleceniem szczegółowym – strony podpiszą protokół 
odbioru końcowego.

Emitent udzielił gwarancji jakości dla całości inwestycji w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbio-
ru końcowego.

Strony uzgodniły, iż kwota maksymalnego wynagrodzenia, jaka może przysługiwać Emitentowi za wykonane w ra-
mach niniejszej umowy prace, wynosi 4.839.295,00 zł netto plus podatek VAT. Ostateczna kwota wynagrodzenia 
zostanie określona w zleceniach szczegółowych. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawianej 
po zakończeniu danego etapu prac wskazanego w zleceniu oraz na podstawie protokołów odbioru podpisanych 
oddzielnie dla zakończonych etapów.

Strony uzgodniły termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2004 roku. 

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych poniżej.

KRI Sp. z o.o. jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w razie:
– wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że niewykonanie umowy spowodowane jest czynnikiem 

zewnętrznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy,
– ogłoszenia upadłości lub likwidacji Emitenta,
– wydania nakazu zajęcia majątku Emitenta,
– gdy Emitent nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn bądź nie kontynuuje robót z przyczyn leżących 

po jego stronie, pomimo wezwania KRI Sp. z o.o. złożonego na piśmie, i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli:
– KRI Sp. z o.o. zawiadomi Emitenta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mogła spełnić swoich zobowiązań umownych,
– zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie KRI Sp. z o.o.,
– KRI Sp. z o.o. jest w zwłoce z wypłacaniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie 

dłuższym niż 60 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta: 
– za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości: 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwło-

ki w okresie dwóch pierwszych tygodni zwłoki i 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 
w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie, 

– za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości – w wy-
sokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad. 

Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującą stronie 
w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona umowy. Zapłata 
powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczają-
cych wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa z dnia 1.12. 2003 roku

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Emitenta wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Awaryjna 
wymiana gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty – Gorzysław”.

KRI Sp. z o.o. zobowiązała się do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie sporządzenia dokumentacji techniczno-
organizacyjnej, zakupu materiałów, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz wykonania określonych w umo-
wie robót budowlanych i przeprowadzenia prób ciśnieniowych układów połączeniowych i przyłączeniowych. 

Emitent natomiast zobowiązał się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi. 

Termin zakończenia całości prac został ustalony na 30.04.2004 roku. 

Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe należne KRI Sp. z o.o. na kwotę 10.200.000,00 zł netto plus podatek VAT.  
Zapłata wynagrodzenia do łącznej wysokości 80% wynagrodzenia umownego będzie dokonywana na podstawie 
faktur częściowych wystawianych po częściowych odbiorach robót, a zapłata pozostałych 20% wynagrodzenia – na 
podstawie faktury końcowej po protokolarnym zakończeniu robót i ostatecznym odbiorze.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,
– gdy KRI Sp. z o.o. nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 

wezwania złożonego na piśmie, 
– gdy KRI Sp. z o.o. przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni. 
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W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących Emitentowi w wysokości 0,5% wyna-
grodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzo-
nych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagro-
dzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata 
powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczają-
cych wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr PR/306/2003P z dnia 3.12.2003 roku 

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Emitenta wykonania robót budowlanych w zakresie gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Kórnik – Środa Wlkp.

W ramach przedmiotu umowy KRI Sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania robót budowlanych wskazanych 
w umowie, w tym m.in. do dostarczenia określonych w umowie rur przewodowych oraz do wybudowania gazocią-
gów, śluz nadawczych i odbiorczych, a także do dokonania prób ciśnieniowych, zagazowania i rozruchu.

Ponadto KRI Sp. z o.o. zobowiązała się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgodniły na 31.08.2004 roku.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne KRI Sp. z o.o. w kwocie 3.747.434,00 zł netto plus podatek VAT, 
płatne do wysokości 80% wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawianych po częściowych odbio-
rach robót oraz w wysokości 20% wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej po protokolarnym ostatecznym 
odbiorze całości robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,

– gdy KRI Sp. z o.o. nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie, 

– gdy KRI Sp. z o.o. przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących Emitentowi w wysokości 0,5% wyna-
grodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzo-
nych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagro-
dzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata 
powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczają-
cych wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy ze ZRUG Sp. z o.o. w Poznaniu o łącznej wartości 
5.761.724,00 zł netto plus podatek VAT

– Umowa nr PR/306/203 z dnia 3.12.2003 roku na wykonanie robót budowlanych w zakresie gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Kórnik – Środa Wlkp.

Umowa została opisana w punkcie 8.1.2.

– Umowa nr 165/RP/03 z dnia 28.07.2003 roku na wykonanie przez „ZRUG” Sp. z o.o. montażu rurociągów 
technologicznych ze stref przyodwiertowych do Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan 
w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko – część ruro-
ciągowa”.

– Umowa nr MEGAGAZ/2/04/2004 z dnia 8.04.2004 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Gazociągów 
i Obiektów Towarzyszących „MEGAGAZ” S.A. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych dla Tłoczni 
Gazu Ziemnego Szamotuły

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych zgodnie 
z projektem wykonawczym dla zadania: „Tłocznia Gazu Ziemnego Szamotuły”. 

Spółka zobowiązała się m.in. do: opracowania projektu organizacji robót, programu zapewnienia jakości oraz pro-
gramu badań i kontroli, dostawy materiałów budowlanych, wykonania robót ziemnych i robót budowlanych, prze-
prowadzenia prób i testów technicznych, sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja-
mi w zakresie dozoru, eksploatacji i konserwacji, przeszkolenia personelu. 

Na wszystkich etapach realizacji przedmiotu umowy Spółka zobowiązała się do stosowania systemu zarządzania 
jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001:2000 i realizacji umowy zgodnie z jego warunkami.

Przedsiębiorstwo Budowy Gazociągów i Obiektów Towarzyszących „MEGAGAZ” S.A. zobowiązało się do: przeka-
zania placu budowy, przekazania zatwierdzonego projektu wykonawczego, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
zapłaty wynagrodzenia oraz do ustanowienia swoich przedstawicieli upoważnionych do uczestnictwa we wszyst-
kich etapach realizacji umowy, dokonywania uzgodnień i podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.

Ponadto Emitent zobowiązał się do zawarcia niezbędnych umów ubezpieczeniowych ważnych przez cały okres 
realizacji robót w zakresie ubezpieczenia majątkowego mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka 
ich utraty lub uszkodzenia oraz w zakresie majątkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 



Prospekt Emisyjny 75PBG S.A.

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Termin zakończenia realizacji całości zamówienia strony uzgodniły na 30.06.2005 roku. 

W umowie strony określiły, iż rozliczenie wartości wykonanych robót następować będzie w okresach miesięcznych 
na podstawie protokołów inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i montażowych, natomiast ostateczne 
rozliczenie nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, przekazaniu dokumentacji powykonawczej, usu-
nięciu usterek i zakończeniu biegu okresu gwarancyjnego.

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 18 miesięcy dla budynków, 36 mie-
sięcy dla budowli i 24 miesięcy dla dostarczonych urządzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
tłoczni gazu. 

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 3.696.000,00 zł netto plus podatek VAT.

Wynagrodzenie do łącznej wysokości 90% płatne będzie w ciągu 45 dni od otrzymania faktur częściowych wysta-
wianych po częściowych odbiorach robót, natomiast pozostałe 10% wynagrodzenia, stanowiące gwarancję dobre-
go wykonania umowy, będzie zatrzymywane z każdej faktury do zakończenia okresu gwarancyjnego. 

Emitent może uzyskać zwolnienie kwoty gwarancyjnej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego tłoczno gazu 
oraz po dostarczeniu nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej, o wartości 10% wynagrodzenia umowne-
go netto, ważnej do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego i dodatkowo przez trzy miesiące.

Ponadto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Emitent ustanowi zabezpieczenie w formie weksla 
własnego in blanco z deklaracją wekslową na kwotę 20% wynagrodzenia umownego netto, wystawionego w dniu 
zawarcia umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie trzech miesięcy, licząc od końca 
ostatniego z okresów gwarancji, w przypadku braku podstaw do wystąpienia z roszczeniem. 

Przedsiębiorstwu Budowy Gazociągów i Obiektów Towarzyszących „MEGAGAZ” S.A. przysługuje prawo odstąpie-
nia od umowy z winy Emitenta w razie:

– opóźnienia w wykonywaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramach o więcej niż 7 dni 
kalendarzowych, 

– nierozpoczęcia robót lub przerwania ich wykonywania na okres dłuższy niż 3 dni robocze, z wyłączeniem przerw 
uzgodnionych pisemnie,

– istotnej zmiany w funkcjonowaniu Emitenta polegającej między innymi na: otwarciu w stosunku do Emitenta 
postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego, skierowaniu majątku do egzekucji na podstawie 
tytułu wykonawczego opiewającego na kwotę równą 20% wynagrodzenia umownego, trwałego zaprzestania 
regulowania zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorstwu Budowy Gazociągów i Obiektów Towarzyszących „MEGAGAZ” S.A. przysługuje także prawo do 
odstąpienia od umowy bez winy Emitenta oraz prawo do uznaniowego zawieszenia realizacji umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.

Natomiast Emitentowi przysługuje prawo do zawieszenia realizacji umowy, w razie gdy wymagalna bezsporna płat-
ność nie została wykonana w czasie 90 dni od umownego terminu płatności, a następnie po upływie 90 dni, jeśli 
w ciągu kolejnych 45 dni nie zostanie zawarte między stronami porozumienie – Emitent może odstąpić od umowy 
natychmiastowo lub w dowolnym czasie.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta: 

– za opóźnienie w pracach w wysokości: 0,36% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, przy 
czym kara umowna z tego tytułu nie przekroczy 20% wynagrodzenia,

– za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych – w wysokości 0,21% wynagrodzenia umownego netto 
za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 15% wynagrodzenia. 

Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego przysługującą stronie w przypad-
ku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona umowy. Zapłata powyższych 
kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wyso-
kość kar na zasadach ogólnych.

8.1.2. Umowy o roboty budowlane realizowane w ramach Konsorcjum

– Umowa nr TG/1/03/167 z dnia 28.11.2003 roku zawarta pomiędzy PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu a Konsorcjum: PBG S.A. i Budownictwo Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa” Sp. z o.o. 
w Zabrzu

Przedmiotem umowy jest powierzenie Konsorcjum, którego członkami są Emitent oraz Budownictwo Urządzeń 
Gazowniczych „Gazobudowa” Sp. z o.o., realizacji prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyj-
nego pod nazwą: „Awaryjna wymiana gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty – Gorzysław”. 

Członkowie Konsorcjum zobowiązali się do wykonania określonych w umowie prac projektowych i robót budow-
lanych dla ww. zadania inwestycyjnego wraz z wykonaniem próby ciśnieniowej specjalnej gazociągu i robót her-
metycznych oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Ponadto członkowie Konsorcjum zobowiązali się 
zapewnić zakwaterowanie i biura z niezbędnym wyposażeniem dla obsługi nadzoru inwestorskiego oraz zawrzeć 
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na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z przeprowa-
dzanymi robotami budowlanymi, z uwzględnieniem współdziałania w ramach Konsorcjum. 

Termin zakończenia całości prac został ustalony na 30.04.2004 roku. 

Strony uzgodniły wynagrodzenie należne Konsorcjum na kwotę 20.996.539,00 zł netto plus podatek VAT. Zapła-
ta wynagrodzenia do łącznej wysokości 80% wynagrodzenia umownego będzie dokonywana na podstawie fak-
tur częściowych wystawianych przez Budownictwo Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa” Sp. z o.o. po częścio-
wych odbiorach robót, a zapłata pozostałych 20% wynagrodzenia – na podstawie faktury końcowej po protokolar-
nym ostatecznym odbiorze robót.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy każdy z członków Konsorcjum zobowiązał się złożyć weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla do kwoty 2.100.000,00 zł. Zabezpie-
czenie to obowiązywać będzie w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. 

Członkowie Konsorcjum udzielili gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,

– gdy Konsorcjum nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie,

– gdy Konsorcjum przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących PGNiG S.A. Regionalny Oddział Prze-
syłu w Poznaniu od członków Konsorcjum w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wyko-
naniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpie-
nia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata powyższych kar umownych nie wyłącza upraw-
nienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr 221/03 z dnia 28.11.2003 roku zawarta z Budownictwem Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa” 
Sp. z o.o. w Zabrzu 

Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja zleconych przez PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Pozna-
niu prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Awaryjna wymiana gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Płoty – Gorzysław” w ramach zawartego między stronami umowy Konsorcjum.

W zakresie wspólnej realizacji zleconego przez PGNiG S.A. zadania inwestycyjnego strony zobowiązały się do 
wykonania prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wyszczególnionym w umowie podziałem robót mię-
dzy członków Konsorcjum.

Strony zobowiązały się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi. 

Termin zakończenia całości prac został ustalony na 30.04.2004 roku. 

Strony uzgodniły wynagrodzenie należne Emitentowi na kwotę 11.129.378,00 zł netto plus podatek VAT. Zapłata 
wynagrodzenia do łącznej wysokości 80% wynagrodzenia umownego będzie dokonywana na podstawie faktur czę-
ściowych wystawianych po częściowych odbiorach robót, a zapłata pozostałych 20% wynagrodzenia – na podsta-
wie faktury końcowej po protokolarnym ostatecznym odbiorze robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważnia-
jącą do wypełnienia do kwoty 2.100.000,00 zł. Zabezpieczenie to obowiązywać będzie w okresie wykonywania 
umowy oraz w okresie gwarancji. 

Strony umowy udzieliły gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego robót.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących PGNiG S.A. Regionalny Oddział Prze-
syłu w Poznaniu od członków Konsorcjum stosownie do zakresu wykonywanych prac – w wysokości 0,5% wyna-
grodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzo-
nych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagro-
dzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata 
powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczają-
cych wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr 1-1/1/Inw//2003 z dnia 3.12.2003 roku zawarta pomiędzy PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny 
Oddział Przesyłu w Poznaniu a Konsorcjum: PBG S.A. i „ZRUG” Sp. z o.o. w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest powierzenie Konsorcjum, którego członkami są Emitent oraz ZRUG Sp. z o.o., wykonania 
kompleksowych robót budowlanych w zakresie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kórnik-Środa Wlkp.

W ramach przedmiotu umowy Członkowie Konsorcjum zobowiązali się do wykonania robót budowlanych wskaza-
nych w umowie, w tym m.in. do wybudowania gazociągów, śluz nadawczych i odbiorczych oraz do dokonania prób 
ciśnieniowych, zagazowania i rozruchu.
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Ponadto członkowie Konsorcjum zobowiązali się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpiecze-
nia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi, z uwzględnieniem 
współdziałania obu spółek.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgodniły na 31.08.2004 roku.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Konsorcjum w kwocie 7.100.000,00 zł netto plus podatek VAT, 
płatne do wysokości 80% wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawianych po częściowych odbio-
rach robót oraz w wysokości 20% wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej po protokolarnym ostatecznym 
odbiorze całości robót.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy każdy z członków Konsorcjum zobowiązał się złożyć weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla do kwoty 710.000,00 zł.

Członkowie Konsorcjum udzielili gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,

– gdy Konsorcjum nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie,

– gdy Konsorcjum przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących PGNiG S.A. Regionalny Oddział Prze-
syłu w Poznaniu od członków Konsorcjum w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wyko-
naniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpie-
nia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata powyższych kar umownych nie wyłącza upraw-
nienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr PR/306/203 z dnia 3.12.2003 roku zawarta ze „ZRUG” Sp. z o.o. w Poznaniu. Przedmiotem 
umowy jest wykonanie przez Spółkę robót budowlanych w zakresie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Kórnik – Środa Wlkp.

W ramach przedmiotu umowy Spółka zobowiązała się do wykonania robót budowlanych wskazanych w umowie, 
w tym m.in. do dostarczenia określonych w umowie rur przewodowych oraz do wybudowania gazociągów, śluz 
nadawczych i odbiorczych oraz do dokonania prób ciśnieniowych, zagazowania i rozruchu.

Ponadto Spółka zobowiązała się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgodniły na 31.08.2004 roku.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 4.319.934,00 zł netto plus podatek VAT, 
płatne do wysokości 80% wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawianych po częściowych odbio-
rach robót oraz w wysokości 20% wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej po protokolarnym ostatecznym 
odbiorze całości robót.

Spóła udzieliła gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowe-
go robót.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa kontrahenta,

– gdy Emitent nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuować ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie,

– gdy Emitent przerwie roboty i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 30 dni.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 0,5% wyna-
grodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony. Zapłata powyższych 
kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wyso-
kość kar na zasadach ogólnych.

8.1.3. Znaczące umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta
W okresie 12 miesięcy przed dniem sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent zawarł 9 umów ubezpieczenia 
z PZU S.A. w Warszawie. Łączna wartość (tj. łączna suma ubezpieczenia) umów zawartych w tym okresie wynosi 
192.991.406,71 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta. Opis znaczących umów ubez-
pieczenia Emitenta, tj. umów, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przedstawia poniż-
sza tabela.
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Znaczące umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta 
Nr polisy, 
data polisy

Strony 
umowy

Przedmiot 
umowy

Istotne warunki umowy; Warunki finansowe umowy suma ubezpie-
czenia, wysokość składki za cały okres ubezpieczeni

Warunek 
lub termin

Polisa nr 
976/501/510/
2003 z dnia 
20.11.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A. 

Ubezpiecze-
nie majątkowe 

w związku  
z realizacją in-

westycji „Próbna 
eksploatacja  

odwiertów Sła-
woborze 1 i 3”

Ubezpieczenie majątkowe mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od 
ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w pełnym zakresie oraz w zakresie mająt-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej 

z uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska;
suma ubezpieczenia: 6.960.000 PLN

udział własny: 5%
składka: 105.800 PLN płatna w 3 ratach do 05.12.2003 r., 05.01.2004 r. 

i 05.02.2004 r.

Warunek zawie-
szający: opła-
cenie składki; 

Okres 
ubezpieczenia 
19.08.2003 r.-
-28.02.2004 r.

Polisa nr 
976/501/511/
2003 z dnia 
20.11.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A.

Ubezpiecze-
nie majątkowe 

w związku  
z realizacją inwe-
stycji „Zagospo-
darowanie do 

próbnej eksplo-
atacji odwiertu 
Dzieduszyce 3” 

Ubezpieczenie majątkowe mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od 
ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w pełnym zakresie oraz w zakresie mająt-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej 

z uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska;
suma ubezpieczenia 5.300.000 PLN

udział własny 5% 
składka: 83.610 PLN płatna w 2 równych ratach do 05.12.2003 r. 

i 05.01.2004 r.

Warunek zawie-
szający:

opłacenie 
składki;
Okres 

ubezpieczenia:
13.11.2003 r.-
-10.02.2004 r.

Polisa nr 
976/151/006/
2003 z dnia 
26.06.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A.

Ubezpieczenie 
utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku brutto w związku ze spadkiem obrotu bądź 
wzrostem kosztów wytwarzania w następstwie zrealizowania się jednego ze 
zdarzeń: FLEXA + ryzyka dodatkowe (huragan, powódź, grad, obsunięcie 

się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot)
suma ubezpieczenia 35.000.000 PLN 

składka 42.700 PLN płatna w 4 równych ratach do 15.07.2003 r., 
30.09.2003 r., 15.12.2003 r., 15.04.2004 r. 

Warunek zawie-
szający: opła-
cenie składki;

Okres 
ubezpieczenia:
27.06.2003 r.-
-26.06.2004 r.

Polisa nr 
976/501/296/
2003 z dnia 
25.06.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A. 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialno-

ści cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzy-
ka: OC pracodawcy, OC najemcy, szkody wyrządzone przez pojazdy me-

chaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt tj. za szkody na osobie 
lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem lub zastoso-

waniem produktów produkowanych przez Ubezpieczającego
suma ubezpieczenia 4.500.000 PLN

udział własny przy o.c. deliktowej – 10%
udział własny przy o.c. kontraktowej – 20% 
udział własny przy o.c. za produkt – 10%

w każdej szkodzie rzeczowej
składka 32.780 PLN płatna w 4 ratach do 15.07.2003 r., 30.09.2003 r., 

15.12.2003 r., 15.04.2004 r.

Warunek zawie-
szający: Opła-
cenie składki

Okres 
ubezpieczenia:
27.06.2003 r.-
-26.06.2004 r.

Polisa nr 
P/008/2003 
z dnia 
26.06.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A.

Ubezpieczenia 
wszystkich ryzyk 
montażu (EAR)

Ubezpieczenie wszystkich kontraktów rozpoczętych przez Emitenta w okre-
sie ubezpieczenia o wartości nie większej niż 8.000.000 zł i o okresie re-

alizacji do 18 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa dla każdego kontraktu 
trwa do momentu jego ukończenia potwierdzonego odbiorem technicznym, 
z uwzględnieniem okresu prób, nie dłużej jednak niż do momentu rozpoczę-
cia eksploatacji. Dodatkowo ubezpieczeniu podlegają szkody w okresie kon-
serwacji, wynoszącym 12 miesięcy od dnia ukończenia kontraktu, z ograni-
czeniem do szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego w trakcie czyn-

ności wykonywanych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z warun-
ków konserwacji zawartych w kontrakcie. Ubezpieczeniem objęte są kontrak-

ty realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
suma ubezpieczenia 120.000.000 PLN

udział własny w szkodach materialnych: 10.000 PLN w szkodach spowo-
dowanych rozruchem, trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, tsunami, wi-
churą, cyklonem, powodzią, zalaniem, osunięciem się gruntu; 5% (nie mniej 

niż 2.500 PLN) w szkodach kradzieżowych; 5% (nie mniej niż 2.500 PLN) 
w szkodach w transporcie; 2.500 PLN w innych przypadkach
udział własny przy odpowiedzialności cywilnej: 2.500 PLN

składka 258.600 PLN płatna w 4 równych ratach do 15.07.2003 r., 
15.10.2003 r., 15.01.2004 r., 15.03.2004 r.

Warunek zawie-
szający: opła-
cenie składki 

Okres 
ubezpieczenia:
24.05.2003 r.-
-23.05.2004 r.

Polisa nr 976/
021/1352/
2003 z dnia 
26.06.2003 r.

PBG S.A. 
PZU S.A.

Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
i innych zdarzeń 

losowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie 
(FLEXA + EC) – szkody powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, 
eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, ob-

sunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, 
następstw szkód wodociągowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej 

w związku z wymienionymi zdarzeniami. 
Przedmiotem ubezpieczenia są: budynki i budowle, infrastruktura, środki 

trwałe, środki obrotowe, gotówka; 
suma ubezpieczenia 17.911.753,86 PLN

składka 12.231,00 PLN płatna w czterech równych ratach  
do 15.07.2003 r., 30.09.2003 r., 15.12.2003 r., 15.04.2004 r.

Wierzytelność objęta cesją na rzecz BRE Bank S.A., DZ Bank Polska S.A.,  
BZ WBK S.A. 

Warunek zawie-
szający: opła-
cenie składki; 

Okres 
ubezpieczenia: 
27.06.2003 r.-
-26.06.2004 r.

Źródło: Emitent 
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Umowy ubezpieczenia nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

8.1.4. Inne znaczące umowy Emitenta.

– Umowa nr 02/01/TZ/E/2003 z dnia 2.01.2003 roku zawarta z Tesgas Sp. z o.o. w Wysogotowie

Przedmiotem umowy jest stałe wykonywanie przeglądów stacji redukcyjno-pomiarowych na terenie Rejonu Gazow-
niczego – Poznań przez czas nieokreślony.

Emitent zobowiązał się do: wykonywania przeglądów obejmujących: oględziny, próby działania i regulacje, prze-
glądy, konserwacje oraz ocenę stanu sprawności technicznej stacji redukcyjno-pomiarowych na terenie Rejonu 
Gazowniczego – Poznań zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. 

Harmonogram wykonywania przeglądów stacji redukcyjno-pomiarowych strony ustalają na każdy rok obowiązywa-
nia umowy, nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocznego okresu rozliczeniowego.

Strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi za wykonanie przeglądów w kwocie 
2.400.000,00 zł plus podatek VAT, płatne w 12 równych miesięcznych ratach. Szacunkowa wartość umowy za okres 
5 lat wyniesie około 12.000.000,00 złotych netto.

W latach następnych, do 30 grudnia każdego roku, strony ustalać będą wynagrodzenie na kolejny rok obowiązy-
wania umowy na podstawie zweryfikowanego harmonogramu oraz poziomu cen.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 0,4% wyna-
grodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz w wysokości 0,4% 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. 
Strony ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn niezależnych od drugiej strony umowy. Zapłata powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa nr 06/01/TZ/E/2003 z dnia 2.01.2003 roku zawarta z Tesgas Sp. z o.o. w Wysogotowie

Przedmiotem umowy jest stałe wykonywanie przeglądów stacji redukcyjno-pomiarowych na terenie Rejonu Gazow-
niczego – Leszno przez czas nieokreślony.

Emitent zobowiązał się do wykonywania przeglądów obejmujących: oględziny, próby działania i regulacje, prze-
glądy, konserwacje oraz ocenę stanu sprawności technicznej stacji redukcyjno-pomiarowych na terenie Rejonu 
Gazowniczego – Leszno zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. 

Harmonogram wykonywania przeglądów stacji redukcyjno-pomiarowych strony ustalają na każdy rok obowiązywa-
nia umowy, nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocznego okresu rozliczeniowego.

Strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi za wykonanie przeglądów w kwocie 
1.032.000,00 zł plus podatek VAT, płatne w 12 równych miesięcznych ratach. Szacunkowa wartość umowy za okres 
5 lat wyniesie około 5.160.000,00 złotych netto.

W latach następnych, do 30 grudnia każdego roku, strony ustalać będą wynagrodzenie na kolejny rok obowiązy-
wania umowy na podstawie zweryfikowanego harmonogramu oraz poziomu cen.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących od Emitenta w wysokości 0,4% wynagro-
dzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz w wysokości 0,4% wyna-
grodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady. Strony 
ustaliły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przy-
czyn niezależnych od drugiej strony umowy. Zapłata powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar na zasadach ogólnych.

– Umowa o współpracy handlowej z dnia 5.03.2001 roku zawarta z ATG Sp. z o.o. w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy dotyczącej świadczenia przez ATG Sp. z o.o. usług kom-
pleksowej obsługi w zakresie organizacji zakupów i dostaw towarów na potrzeby inwestycji realizowanych przez 
Emitenta. 

Zgodnie z umową Emitent jest uprawniony do składania zamówień na zakupienie i dostarczenie określonych towa-
rów, natomiast ATG Sp. z o.o. jest zobowiązana do realizowania przyjętych zamówień na warunkach wskazanych 
w umowie, dostarczania zamówionego towaru do magazynu Emitenta lub innego wskazanego przez niego miejsca, 
przedstawiania ofert zakupu towarów, a także stałego monitorowania rynku, bieżącego przedstawiania Emitentowi 
nowości technologicznych pojawiających się na rynku oraz bieżącego informowania o ewentualnych przewidywa-
nych znacznych zmianach cen towarów.

W wykonaniu niniejszej umowy Emitent może składać według swego uznania pisemne zamówienia na zakupienie 
i dostarczenie określonych towarów. Zamówienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania 
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zamówienia i określać w szczególności: rodzaj i ilość zamówionych towarów, miejsce i wymagany termin dostar-
czenia towarów, inne szczególne warunki realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od otrzymania zamówienia ATG 
Sp. z o.o. zobowiązana jest przedstawić ofertę realizacji zamówienia, a Emitent w terminie 3 dni od otrzymania ofer-
ty zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Dostarczenie towarów potwierdzane 
będzie każdorazowo protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem WZ.

Strony określiły następujące zasady ustalania ceny zakupu towarów przez Emitenta: w przypadku dostarczenia towa-
rów standardowych – cena fabryczna, przy towarach niestandardowych – cena ich zakupu powiększona o 15% marży, 
w przypadku towarów sprowadzanych z zagranicy – cena ich zakupu oraz cła powiększona o 18% marży, natomiast 
w przypadku kompleksowej obsługi w zakresie dostaw narzędzi – cena ich zakupu powiększona o 20% marży.

Wynagrodzenie ATG Sp. z o.o. z tytułu realizacji danego zamówienia płatne będzie po odbiorze towarów na pod-
stawie faktury VAT w terminie 90 dni od doręczenia faktury.

Emitent uprawniony jest do odstąpienia od realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy ATG Sp. z o.o. pozo-
staje w zwłoce z dostarczeniem przedmiotu zamówienia przez co najmniej 14 dni roboczych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy za jed-
nomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto każda ze stron uprawniona jest 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy druga strona nienależycie wykonuje swoje 
obowiązki pomimo wcześniejszego wyznaczenia jej dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu.

Na mocy niniejszej umowy ATG Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizowała zamówienia Emitenta na 
łączną wartość 13.627.643,00 zł, co przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta i stanowi kryte-
rium uznania niniejszej umowy za znaczącą.

– Umowa nr 1502/1503/1506/1512/07/A03/2004 z dnia 15.01.2004 roku zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń 
i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez CIGNA STU S.A. ubezpieczeniowych gwarancji zapłaty 
wadium, zwrotu zaliczki i należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek w związku z ofertami i umo-
wami zawieranymi przez Emitenta. CIGNA STU jest zobowiązana do udzielania Emitentowi gwarancji ubezpiecze-
niowych wymienionych wyżej rodzajów na jego pisemny wniosek. Umowa zawarta została na okres od 14.01.2004 r.  
do 13.01.2008 r. i może zostać rozwiązana za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W okresie ubezpieczenia łącz-
na odpowiedzialność z tytułu wszystkich wydanych gwarancji nie może w żadnym momencie przekroczyć kwoty 
42.000.000 PLN. Składka ubezpieczeniowa za każdą wystawioną gwarancję wynosi w stosunku do sumy gwaran-
cyjnej: 0,5% dla gwarancji wadialnych; 1% dla gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 1,3% dla gwarancji 
zwrotu zaliczki. Składki ulegają podwyższeniu o wartości wskazane w umowie w przypadku wystawiania gwarancji 
według wzorów wymaganych przez beneficjenta gwarancji.

Emitent jest zobowiązany do zwrotu CIGNA STU kwoty wypłaconej beneficjentowi gwarancji w terminie 7 dni robo-
czych od dnia otrzymania od CIGNA STU wezwania do zapłaty. Zabezpieczeniem roszczeń CIGNA STU z tytułu 
udzielnych gwaranci jest: 10 weksli własnych Emitenta in blanco dla każdego rodzaju gwarancji, poręczonych przez 
członków zarządu Emitenta i ich współmałżonków oraz przez Hydrobudowę Włocławek S.A., jej członków zarządu 
i ich współmałżonków. Dodatkowym zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji (za wyjątkiem gwarancji przetar-
gowych) jest cesja z rachunku lokaty terminowej w wysokości 10% wartości gwarancji, cesja należności z kontrak-
tu w wysokości 25% wartości gwarancji oraz poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego. Umowa nie 
została zawarta pod warunkiem i nie przewiduje kar umownych.

– Umowa z dnia 15.03.2004 roku zawarta z Jerzym Wiśniewskim w sprawie sprzedaży udziałów Spółki ATG 
Sp. z o.o. w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 30.000 udziałów w Spółce ATG Sp. z o.o. w Poznaniu o wartości 
50,00 PLN każdy za cenę 4.000.000 PLN. Cena akcji ustalona została na podstawie wyceny dokonanej w marcu 
2004 r. przez biegłego sądowego Mariana Brzezińskiego. Umowa nie zawiera warunku terminu oraz postanowień 
dotyczących kar umowny. Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego umowa została wykonana.

8.2. Znaczące umowy zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG

8.2.1. Znaczące umowy ubezpieczenia

W okresie 12 miesięcy przed dniem sporządzenia prospektu emisyjnego KRI Sp. z o.o. zawarła 28 umów ubezpie-
czenia z PZU S.A. w Warszawie i CIGNA STU S.A. w Warszawie. Łączna wartość umów zawartych w tym okresie 
wynosi 46.570.687,40 zł, w tym ubezpieczenia majątkowe 22.513.687,40 zł, ubezpieczenia OC 24.057.000,00 zł. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta. Opis umów ubezpieczenia zna-
czących dla działalności Grupy Kapitałowej PBG, tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta, 
przedstawia poniższa tabela.
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Znaczące umowy ubezpieczenia zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG

Nr polisy, 
Data zawar-
cia umowy

Strony 
umowy

Przedmiot 
umowy

Istotne warunki umowy;  
Warunki finansowe umowy, suma ubezpieczenia, wyso-

kość składki za cały okres ubezpieczenia

Warunek  
lub termin

Polisa Nr 
A 258916 
z dnia 
27.11.2003 r.

KRI 
Sp. z o.o. 

CIGNA
STU S.A. 

Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
i innych zdarzeń 

losowych 

Ubezpieczenie środków trwałych obejmujących inwestycje  
w miejscowościach Trzemeszno, Złotów, Chojna, Sława, Czem-

piń, Jarogniewice – od ognia i innych zdarzeń losowych.
Zakres ubezpieczenia – rozszerzony.

Suma ubezpieczenia 11.232.905 PLN, składka 4.424,00 PLN 
płatna w 4 równych ratach do 27.11.2003 r.; 27.02.2004 r.; 

27.05.2004 r.; 27.08.2004 r.
Wierzytelność objęta cesją na rzecz WestLB Bank Polska S.A. 

Warunek zawie-
szający: opłacenie 

składki; 
Okres  

ubezpieczenia 
28.11.2003 r.-
-27.11.2004 r.

Polisa Nr 
A 258915 
z dnia 
27.11.2003 r.

KRI 
Sp. z o.o. 

CIGNA 
STU S.A. 

Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
i innych zdarzeń 

losowych 

Ubezpieczenie środków trwałych obejmujących inwestycje  
w miejscowościach Myślibórz i Lipiany 
od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia – rozszerzony o deszcz nawalny, hura-
gan, grad, lawinę, obsunięcie ziemi.

Suma ubezpieczenia 32.409.876 PLN, składka 12.763 PLN 
płatna w 4 równych ratach do 27.11.2003 r.; 27.02.2004 r.; 

27.05.2004 r.; 27.08.2004 r.
Wierzytelność objęta cesją na rzecz WestLB Bank Polska S.A.

Warunek zawie-
szający:  opłacenie 

składki; 
Okres  

ubezpieczenia 
28.11.2003 r.-
-27.11.2004 r.

Polisa Nr 
A 258912 
z dnia 
14.10.2003 r.

KRI 
Sp. z o.o. 

CIGNA 
STU S.A.

Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
i innych zdarzeń 

losowych 

Ubezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia w gminie  
Złotów od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyko powodzi.
Suma ubezpieczenia 8.378.509,00 PLN, składka 6.285,00 PLN  

płatna w 2 ratach do 14.10.2003 r.; 14.04.2004 r.
Wierzytelność objęta cesją na rzecz DZ Bank Polska S.A.

Warunek zawie-
szający:  opłacenie 

składki; 
Okres  

ubezpieczenia 
15.10.2003 r.-
-14.10.2004 r.

Źródło: Emitent

Umowy ubezpieczenia nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

8.2.2. Inne znaczące umowy

Podmioty Grupy Kapitałowej PBG – „elwik” Sp. z o.o., ATG Sp. z o.o. oraz KRI Sp. z o.o. są stroną znaczących 
umów dla działalności Grupy Kapitałowej. Podstawą uznania niniejszych umów za znaczące jest wartość przedmio-
tu każdej z umów, która wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.2.1. Znaczące umowy zawarte przez „elwik” Sp. z o.o. 

– Umowa z dnia 3.09.2002 roku zawarta pomiędzy „elwik” Sp. z o.o. a Gminą Lubicz o ustanowienie użyt-
kowania 

Umowę zawarto w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Mirosławą Szyczewską, Kancelaria 
Notarialna w Toruniu Rep. A nr 5260/2002, zm. akt notarialny z 09.01.2003 r. Rep. A nr 104/2003, zm. akt notarialny 
z 05.02.2004 r. Rep. A nr 809/2004.

Przedmiotem umowy jest ustanowienie przez Gminę Lubicz na rzecz „elwik” Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2003 roku 
prawa użytkowania (używania i pobierania pożytków) na wymienionych w umowie urządzeniach wodociągowych 
i kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków.

„elwik” Sp. z o.o. zobowiązała się do utrzymania przedmiotu użytkowania w należytym stanie technicznym, pono-
szenia wszelkich nakładów na bieżące naprawy i remonty przedmiotu użytkowania z uwzględnieniem norm bez-
pieczeństwa. „elwik” Sp. z o.o. uprawniona jest do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy przedmiotu użyt-
kowania, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz 
warunkami zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Sposób wzajemnych rozliczeń zostanie określo-
ny w odrębnej umowie.

„elwik” Sp. z o.o. zobowiązana jest uiścić opłatę za użytkowanie w wysokości 350.000,00 zł za każdy rok użytko-
wania. Łącznie za cały okres użytkowania opłata wynosi 3.500.000,00 zł, płatna z góry w trzech ratach, przy czym 
ostatnia rata płatna była 30.08.2003 roku.

Umowa została zawarta na okres 10 lat. Na wniosek „elwik” Sp. z o.o. zgłoszony najpóźniej na 6 miesięcy przed 
upływem okresu obowiązywania umowy strony dokonają przedłużenia czasu obowiązywania i ustalą okres, na jaki 
przedłużenie nastąpi, przy czym nie będzie on krótszy niż 5 lat.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Gminy Lubicz 
– Gmina zobowiązana jest zapłacić na rzecz „elwik” Sp. z o.o. karę umowną w wysokości równej dwukrotności udo-
kumentowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez „elwik” Sp. z o.o. do dnia odstąpienia – w związku 
z prowadzoną przez niego inwestycją rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubicz. Natomiast 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie „elwik” Sp. z o.o. – „elwik” Sp. z o.o. nie będzie 
miał prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów.
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– Umowa nr HB/001/03 z 26.02.2003 roku pomiędzy „elwik” Sp. z o.o. a Konsorcjum: „Hydrobudowa 
– Włocławek” S.A. we Włocławku i „KRI” Sp. z o.o. w Wysogotowie

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum: „Hydrobudowa – KRI” robót budowlanych polegających 
na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Lubicz, w miejscowościach: Nowa Wieś, Złotoryja i Lu-
bicz Górny.

W umowie strony określiły, iż odbiór wykonania umowy oraz płatność wynagrodzenia będą odbywały się etapowo 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, natomiast ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi 
w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

Strony uzgodniły termin zakończenia robót na 31.03.2004 roku. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11.891.044,00 zł netto 
plus podatek VAT. 

Kosorcjum udzieliło 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

W przypadku odstąpienia od umowy przez „elwik” Sp. z o.o. lub przerwania robót z przyczyn niezależnych od Kon-
sorcjum, „elwik” Sp. z o.o. zobowiązana jest odebrać wykonane roboty i zapłacić za nie wynagrodzenie oraz zapła-
cić za zabezpieczenie przerwanych robót.

Konsorcjum zobowiązało się do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto. Kwota zabezpieczenia zostanie utworzona poprzez potrącenia 
kwot z faktur za częściowo wykonane roboty budowlano-montażowe. W przypadku należytego wykonania robót 
70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część 30% 
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie 36-miesięcznego okresu rękojmi. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które Konsorcjum zobowiązane jest uiścić „elwik” 
Sp. z o.o. w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umo-
wie przedmiotu odbioru oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustali-
ły także karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego przysługującą stronie w przypadku odstąpie-
nia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona. Zapłata powyższych kar umownych nie 
wyłącza uprawnienia „elwik” Sp. z o.o. do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość 
kar na zasadach ogólnych.

8.2.2.2. Znaczące umowy zawarte przez ATG Sp. z o.o. 

– Umowa o współpracy handlowej z dnia 03.03.2003 roku zawarta pomiędzy „ATG” Sp. z o.o. w Poznaniu 
a „Hydrobudową – Włocławek” S.A. we Włocławku

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy dotyczącej świadczenia przez ATG Sp. z o.o. usług kom-
pleksowej obsługi w zakresie organizacji zakupów i dostaw towarów na potrzeby inwestycji realizowanych przez 
„Hydrobudowę – Włocławek” S.A.

Zgodnie z umową „Hydrobudowa – Włocławek” S.A. jest uprawniona do składania zamówień na zakupienie i do-
starczenie określonych towarów, natomiast ATG Sp. z o.o. jest zobowiązana do realizowania przyjętych zamówień 
na warunkach wskazanych w umowie, dostarczania zamówionego towaru do magazynu „Hydrobudowy – Włocła-
wek” S.A. lub innego wskazanego przez nią miejsca, przedstawiania ofert zakupu towarów, a także stałego moni-
torowania rynku, bieżącego przedstawiania nowości technologicznych pojawiających się na rynku oraz bieżącego 
informowania o ewentualnych przewidywanych znacznych zmianach cen towarów.

W wykonaniu umowy „Hydrobudowa – Włocławek” S.A. może składać według swego uznania pisemne zamówienia 
na zakupienie i dostarczenie określonych towarów. Zamówienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 
do składania zamówienia i określać w szczególności: rodzaj i ilość zamówionych towarów, miejsce i wymagany ter-
min dostarczenia towarów, inne szczególne warunki realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od otrzymania zamówie-
nia ATG Sp. z o.o. zobowiązana jest przedstawić ofertę realizacji zamówienia, a „Hydrobudowa – Włocławek” S.A.  
w terminie 3 dni od otrzymania oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. 
Dostarczenie towarów potwierdzane będzie każdorazowo protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem WZ.

Strony określiły następujące zasady ustalania ceny zakupu towarów przez „Hydrobudowę – Włocławek” S.A.: 
w przypadku dostarczenia towarów standardowych – cena fabryczna, przy towarach niestandardowych – cena ich 
zakupu powiększona o 7% marży, w przypadku towarów sprowadzanych z zagranicy – cena ich zakupu oraz cła 
powiększona o 10% marży.

Wynagrodzenie ATG Sp. z o.o. z tytułu realizacji danego zamówienia płatne będzie po odbiorze towarów na pod-
stawie faktury VAT w terminie 90 dni od doręczenia faktury.

„Hydrobudowa – Włocławek” S.A. uprawniona jest do odstąpienia od realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy 
ATG Sp. z o.o. pozostaje w zwłoce z dostarczeniem przedmiotu zamówienia przez co najmniej 14 dni roboczych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy za jed-
nomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto każda ze stron uprawniona jest 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy druga strona nienależycie wykonuje swoje 
obowiązki, pomimo wcześniejszego wyznaczenia jej dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu.
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Na mocy niniejszej umowy ATG Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizowała na rzecz „Hydrobudowy 
– Włocławek” S.A. zamówienia na łączną wartość 11.463.598,00 zł, co przekracza 10% łącznej wartości kapitałów 
własnych Emitenta i stanowi kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą.

– Umowa o współpracy handlowej z dnia 3.01.2001 roku zawarta pomiędzy „ATG” Sp. z o.o. w Poznaniu 
a „TESGAS” Sp. z o.o. w Wysogotowie

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy dotyczącej świadczenia przez ATG Sp. z o.o. usług kom-
pleksowej obsługi w zakresie organizacji zakupów i dostaw towarów. 

Zgodnie z umową TESGAS Sp. z o.o. jest uprawniona do składania zamówień na zakupienie i dostarczenie okre-
ślonych towarów, natomiast ATG Sp. z o.o. jest zobowiązana do realizowania przyjętych zamówień na warunkach 
wskazanych w umowie, dostarczania zamówionego towaru do magazynu TESGAS Sp. z o.o. lub innego wskaza-
nego przez niego miejsca, przedstawiania ofert zakupu towarów, a także stałego monitorowania rynku, bieżącego 
przedstawiania nowości technologicznych pojawiających się na rynku oraz bieżącego informowania o ewentual-
nych przewidywanych znacznych zmianach cen towarów.

W wykonaniu niniejszej umowy TESGAS Sp. z o.o. może składać według swego uznania pisemne zamówienia na 
zakupienie i dostarczenie określonych towarów. Zamówienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 
składania zamówienia i określać w szczególności: rodzaj i ilość zamówionych towarów, miejsce i wymagany termin 
dostarczenia towarów, inne szczególne warunki realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od otrzymania zamówienia 
ATG Sp. z o.o. zobowiązana jest przedstawić ofertę realizacji zamówienia, a TESGAS Sp. z o.o. w terminie 3 dni od 
otrzymania oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Dostarczenie towarów 
potwierdzane będzie każdorazowo protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Strony określiły następujące zasady ustalania ceny zakupu towarów przez TESGAS Sp. z o.o.: w przypadku dostar-
czenia towarów standardowych – cena fabryczna, przy towarach niestandardowych – cena ich zakupu powiększo-
na o 7%-15% marży, w przypadku towarów sprowadzanych z zagranicy – cena ich zakupu oraz cła powiększona 
o 7%-15% marży, natomiast w przypadku kompleksowej obsługi w zakresie dostaw narzędzi – cena ich zakupu 
powiększona o 15%-20% marży.

Wynagrodzenie ATG Sp. z o.o. z tytułu realizacji danego zamówienia płatne będzie po odbiorze towarów na pod-
stawie faktury VAT w terminie 14 dni od doręczenia faktury.

TESGAS Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy ATG  
Sp. z o.o. pozostaje w zwłoce z dostarczeniem przedmiotu zamówienia przez co najmniej 14 dni roboczych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy za jed-
nomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto każda ze stron uprawniona jest 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy druga strona nienależycie wykonuje swoje 
obowiązki, pomimo wcześniejszego wyznaczenia jej dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu.

Na mocy niniejszej umowy ATG Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizowała zamówienia na rzecz TES-
GAS Sp. z o.o. na łączną wartość 4.041.933,00 zł, co przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emiten-
ta i stanowi kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą.

8.2.2.3. Znaczące umowy zawarte przez KRI Sp. z o.o.

– Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr TR-P/D/2002/02 z dnia 06.03.2002 r. zawarta z PAROC Trzemeszno 
Sp. z o.o. w Trzemesznie

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez KRI Sp. z o.o. gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 do celów techno-
logicznych dla obiektu: Zakładu Izolacji Budowlanych, w okresie umownym, w ilości rocznej 2.400.000 m3 , o pa-
rametrach określonych w umowie.

Ustalenie ilości dostarczonego gazu oraz obliczenie strumienia gazu odbywa się na podstawie urządzenia pomia-
rowego gazomierza rotorowego firmy Common, przy czym odczyty wskazań urządzeń pomiarowych odbywać się 
będą w ostatnich dniach miesiąca rozliczeniowego.

Punkt zdawczo-odbiorczy (stacja redukcyjno-pomiarowa) wraz z wyposażeniem jest własnością KRI Sp. z o.o., 
która ponosi wszelkie koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem w należytym stanie.

KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym o zamierzonych czynno-
ściach, takich jak: instalowanie, odczytywanie, oczyszczanie, zmienianie, naprawianie, kontrolowanie, badanie, kali-
browanie lub regulowanie wyposażenia pomiarowego, przy których odbiorca gazu ma prawo uczestniczyć.

Podstawą do ustalenia należności za dostarczony gaz jest pomiar oraz ceny i stawki opłat określone w „Taryfie” 
wydanej na podstawie przepisów Prawa energetycznego.

Należność za dostarczony gaz będzie uiszczana w terminie 21 dni od otrzymania faktury wystawionej przez KRI 
Sp. z o.o.

W przypadku nieterminowego regulowania zapłaty za gaz – KRI Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, 
a także przerwać dostawę gazu najwcześniej w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności faktury, za uprzednim 
zawiadomieniem. W przypadku ponownego włączenia dostawy gazu, przerwanej z powodu nieuiszczenia zapła-
ty PAROC Trzemeszno Sp. z o.o. w Trzemesznie zobowiązana jest ponieść koszty wynikłe z przerwania i ponow-
nego włączenia. 
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KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliwa gazowego, polegają-
cych na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru w trybie i na zasadach określonych w prze-
pisach prawa. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego bez uprzedzenia w przypadku:

– samowolnego przyłączenia się odbiorcy do sieci gazowej lub pobierania paliwa gazowego z całkowitym lub 
częściowym pominięciem rozliczeniowego układu kontrolno-pomiarowego,

– dokonania zmian lub uszkodzeń w rozliczeniowym układzie kontrolno-pomiarowym,

– samowolnego manipulowania w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu paliwa,

– posługiwanie się instalacją stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub 
bezpieczeństwa mienia.

Ponadto KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego po uprzednim zawiadomieniu 
odbiorcy gazu w przypadkach wskazanych w umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za trzymie-
sięcznym wypowiedzeniem.

PAROC Trzemeszno Sp. z o.o. w Trzemesznie ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przerwą 
i niesprzedaniem produkcji z powodu niedostarczenia gazu z winy KRI Sp. z o.o. lub ograniczenia ilości gazu przez 
KRI Sp. z o.o. bez uprzedniego powiadomienia. 

Strony umowy wyłączyły możliwość żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przekraczającego wysokość rekompensat, bonifikat i opłat za niedotrzymanie warunków – określonych 
w umowie i „Taryfie”.

Wartość sprzedaży gazu ziemnego w 2003 roku na rzecz PAROC Trzemeszno Sp. z o.o. w Trzemesznie wyniosła 
1.907.493,00 zł netto plus podatek VAT. Szacunkowa wartość umowy za okres 5 lat wyniesie około 9.537.465,00 zł.

– Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr MY-P/D/2002/001 z dnia 29.08.2002 r. zawarta z „Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez KRI Sp. z o.o. gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 do celów technolo-
gicznych dla obiektu – kotłowni rejonowej, w okresie umownym, w ilości rocznej 3.000.000 m3, o parametrach okre-
ślonych w umowie.

Ustalenie ilości dostarczonego gazu oraz obliczenie strumienia gazu odbywa się na podstawie urządzenia pomia-
rowego gazomierza turbinowego, przy czym odczyty wskazań urządzeń pomiarowych odbywać się będą w ostat-
nich dniach miesiąca rozliczeniowego.

Punkt zdawczo-odbiorczy (stacja redukcyjno-pomiarowa) wraz z wyposażeniem jest własnością KRI Sp. z o.o., 
która ponosi wszelkie koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem w należytym stanie.

„Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Myśliborzu zobowiązana jest do odbioru minimalnej ilości pali-
wa gazowego w wysokości 80% zamówionej rocznej ilości umownej paliwa. 

KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym o zamierzonych czynno-
ściach takich, jak: instalowanie, odczytywanie, oczyszczanie, zmienianie, naprawianie, kontrolowanie, badanie, kali-
browanie lub regulowanie wyposażenia pomiarowego, przy których odbiorca gazu ma prawo uczestniczyć.

Podstawą do ustalenia należności za dostarczony gaz jest pomiar oraz ceny i stawki opłat określone w „Taryfie” 
wydanej na podstawie przepisów Prawa energetycznego.

Należność za dostarczony gaz będzie uiszczana w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez KRI 
Sp. z o.o.

W przypadku nieterminowego regulowania zapłaty za gaz – KRI Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 
oraz przerwać dostawę gazu, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności 
pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego 
dwutygodniowego terminu.

W przypadku ponownego włączenia dostawy gazu, przerwanej z powodu nieuiszczenia zapłaty „Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Myśliborzu zobowiązana jest ponieść koszty wynikłe z przerwania i ponownego 
włączenia. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliwa gazowego, polegają-
cych na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru w trybie i na zasadach określonych w prze-
pisach prawa. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego bez uprzedzenia w przypadku:

– samowolnego przyłączenia się odbiorcy do sieci gazowej lub pobierania paliwa gazowego z całkowitym lub 
częściowym pominięciem rozliczeniowego układu kontrolno-pomiarowego,

– dokonania zmian lub uszkodzeń w rozliczeniowym układzie kontrolno-pomiarowym,
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– samowolnego manipulowania w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu paliwa,

– posługiwania się instalacją stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub 
bezpieczeństwa mienia.

Ponadto KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego po uprzednim zawiadomieniu 
odbiorcy gazu w przypadkach wskazanych w umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za trzymie-
sięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po upływie 30 dni od daty zawiadomienia drugiej strony 
– w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy polegającego na:

– niedokonaniu płatności, jeżeli wysokość przekracza wartość pobranego paliwa w ciągu trzech miesięcy,

– nieodbieraniu paliwa gazowego przez okres kolejnych 6 miesięcy z jednoczesnym niedokonywaniem płatności 
wynikających z umowy,

– niedostarczaniu przez KRI Sp. z o.o. paliwa gazowego przez okres kolejnych 6 miesięcy,

– niedostosowaniu się przez odbiorcę do wstrzymania lub ograniczenia poboru paliwa gazowego wprowadzane-
go przez KRI Sp. z o.o.

W przypadku odstąpienia od umowy strona niewykonująca lub nienależycie wykonująca umowę zobowiązana jest 
zapłacić karę umowną w wysokości równowartości minimalnej ilości rocznej paliwa należnej do upływu okresu 
dostaw, jednak nie dłużej niż 3 lata. Należność ta staje się wymagalna w całości w dniu odstąpienia od umowy i zo-
stanie ustalona według ceny za paliwo gazowe liczonej jako średnia ważona z ostatnich czterech kwartałów poprze-
dzających odstąpienie.

Strony umowy wyłączyły możliwość żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przekraczającego wysokość rekompensat, bonifikat i opłat za niedotrzymanie warunków umowy określo-
nych w umowie i „Taryfie” równoznacznych z karami umownymi.

Wartość sprzedaży gazu ziemnego w 2003 roku na rzecz „Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Myśli-
borzu wyniosła 2.301.487,00 zł netto plus podatek VAT. Szacunkowa wartość umowy za okres 5 lat wyniesie około 
11.507.436,00 zł.

– Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr TR-P/D/2003/11 z dnia 20.03.2003 r. zawarta z Przedsiębiorstwem 
Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. w Trzemesznie

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez KRI Sp. z o.o. gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 do celów tech-
nologicznych dla obiektu – kotłowni przemysłowej, w okresie umownym, w ilości rocznej 1.810.000 m3, o parame-
trach określonych w umowie.

Punkt zdawczo-odbiorczy (stacja redukcyjno-pomiarowa) wraz z wyposażeniem jest własnością KRI Sp. z o.o., 
która ponosi wszelkie koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem w należytym stanie.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. w Trzemesznie zobowiązana jest do odbioru 
minimalnej ilości paliwa gazowego w wysokości 75% zamówionej rocznej ilości umownej paliwa.

KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym o zamierzonych czynno-
ściach, takich jak: instalowanie, odczytywanie, oczyszczanie, zmienianie, naprawianie, kontrolowanie, badanie, kali-
browanie lub regulowanie wyposażenia pomiarowego, przy których odbiorca gazu ma prawo uczestniczyć.

Podstawą do ustalenia należności za dostarczony gaz jest pomiar oraz ceny i stawki opłat określone w „Taryfie” 
wydanej na podstawie przepisów Prawa energetycznego.

Należność za dostarczony gaz będzie uiszczana w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez KRI 
Sp. z o.o.

W przypadku nieterminowego regulowania zapłaty za gaz – KRI Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, 
a także przerwać dostawę gazu najwcześniej w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności faktury, za uprzednim 
zawiadomieniem. W przypadku ponownego włączenia dostawy gazu, przerwanej z powodu nieuiszczenia zapłaty 
odbiorca gazu zobowiązany jest ponieść koszty wynikłe z przerwania i ponownego włączenia. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliwa gazowego, polegają-
cych na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru w trybie i na zasadach określonych w prze-
pisach prawa. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego bez uprzedzenia w przypadku:

– samowolnego przyłączenia się odbiorcy do sieci gazowej lub pobierania paliwa gazowego z całkowitym lub 
częściowym pominięciem rozliczeniowego układu kontrolno-pomiarowego,

– dokonania zmian lub uszkodzeń w rozliczeniowym układzie kontrolno-pomiarowym,

– samowolnego manipulowania w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu paliwa,

– posługiwania się instalacją stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub 
bezpieczeństwa mienia.
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Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za jednomie-
sięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku niedostarczenia z winy KRI Sp. z o.o. gazu – Przedsiębiorstwu Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemesz-
no” Sp. z o.o. w Trzemesznie przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% aktualnej ceny paliwa gazowego.

Strony umowy wyłączyły możliwość żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przekraczającego wysokość rekompensat, bonifikat i opłat za niedotrzymanie warunków umowy określo-
nych w umowie i „Taryfie”.

Wartość sprzedaży gazu ziemnego w 2003 roku na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemesz-
no” Sp. z o.o. w Trzemesznie wyniosła 1.129.156,00 zł netto plus podatek VAT. Szacunkowa wartość umowy za 
okres 5 lat wyniesie około 5.645.780,00 zł.

– Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr CZ-P/D/2002/01 z dnia 01.08.2002 r. zawarta z „Champion” Sp. z o.o. 
w Jarogniewicach

Przedmiotem umowy jest sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 do celów technologicznych dla 
obiektu kotłowni, w okresie umownym, w ilości rocznej 1.000.000 m3.

KRI Sp. z o.o. zobowiązała się dostarczyć „Champion” Sp. z o.o. w Jarogniewicach gaz ziemny wysokometanowy 
o parametrach określonych w umowie.

W każdym roku odbiorca jest zobowiązany do odbioru minimum 90% zamówionej rocznej ilości paliwa pod rygo-
rem zapłaty opłaty za nieodebrany gaz w wysokości 80% opłat za gaz odebrany. Ustalenie ilości dostarczone-
go gazu oraz obliczenie strumienia gazu odbywa się na podstawie urządzenia pomiarowego, przy czym odczyty 
wskazań urządzeń pomiarowych odbywać się będą w ostatnich dniach miesiąca rozliczeniowego. Punkt zdawczo-
-odbiorczy (stacja redukcyjno-pomiarowa) wraz z wyposażeniem jest własnością KRI Sp. z o.o., która ponosi wszel-
kie koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem w należytym stanie.

Podstawą do ustalenia należności za dostarczony gaz jest pomiar oraz ceny i stawki opłat określone w „Taryfie” 
zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Należność za dostarczony gaz będzie uiszczana w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez KRI 
Sp. z o.o.

W przypadku nieterminowego regulowania zapłaty za gaz KRI Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe oraz 
przerwać dostawę gazu najwcześniej w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności faktury, za uprzednim zawiado-
mieniem.

W przypadku ponownego włączenia dostawy gazu, przerwanej z powodu nieuiszczenia zapłaty „Champion”  
Sp. z o.o. w Jarogniewicach zobowiązana jest ponieść koszty wynikłe z przerwania i ponownego włączenia. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliwa gazowego polegają-
cych na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru w trybie i na zasadach określonych w prze-
pisach prawa. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego bez uprzedzenia w przypadku:

– samowolnego przyłączenia się odbiorcy do sieci gazowej lub pobierania paliwa gazowego z całkowitym lub 
częściowym pominięciem rozliczeniowego układu kontrolno-pomiarowego,

– dokonania zmian lub uszkodzeń w rozliczeniowym układzie kontrolno-pomiarowym, samowolnym manipulowa-
niu w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu paliwa,

– posługiwania się instalacją stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub 
bezpieczeństwa mienia,

– niezastosowania się przez Odbiorcę do ograniczeń dostaw gazu.

Ponadto KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego po uprzednim zawiadomieniu 
odbiorcy gazu w przypadkach wskazanych w umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za trzymie-
sięcznym wypowiedzeniem.

Odbiorca ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przerwą i niesprzedaniem produkcji z powo-
du niedostarczenia gazu z winy KRI Sp. z o.o. lub ograniczenia ilości gazu przez KRI Sp. z o.o. bez uprzedniego 
powiadomienia. 

Strony umowy wyłączyły możliwość żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przekraczającego wysokość rekompensat, bonifikat i opłat za niedotrzymanie warunków umowy określo-
nych w umowie i „Taryfie”.

Wartość sprzedaży gazu ziemnego w 2003 roku na rzecz „Champion” Sp. z o.o. w Jarogniewicach wyniosła 
950.299,00 zł netto plus podatek VAT. Szacunkowa wartość umowy za okres 5 lat wyniesie około 4.751.495,00 zł.
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– Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr ZL-P/D/2002/20 z dnia 02.05.2002 r. zawarta ze Złotowskim 
Przedsiębiorstwem Ogrodniczym Sp. z o.o. w Świętej 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie gazu ziemnego wysokometanowego o pa-
rametrach określonych w umowie, w okresie umownym, w ilości rocznej 3.500.000 m3.

Prawo własności paliwa i ryzyko przechodzą na Odbiorcę w punkcie, w którym koniec wylotu z głównej instalacji 
pomiarowej jest połączony z gazociągiem należącym do Odbiorcy. 

Podstawą do ustalenia należności za dostarczony gaz jest pomiar dokonywany w trybie określonym umową oraz 
ceny i stawki określone w taryfie, wydanej na podstawie przepisów Prawa energetycznego. Podstawą do określe-
nia zobowiązań finansowych stron jest miesięczny protokół sporządzany na podstawie dobowych wskazań urzą-
dzeń pomiarowych. Należność za dostarczony gaz jest płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wysta-
wionej przez KRI Sp. z o.o.

KRI Sp. z o.o. jest zobowiązana zorganizować obsługę zapewniającą ciągłość i poprawność działania przyrządów 
pomiarowych punktu zdawczo-odbiorczego. Punkt zdawczo-odbiorczy (stacja redukcyjno-pomiarowa) wraz z wy-
posażeniem jest własnością KRI Sp. z o.o., która ponosi wszelkie koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem 
w należytym stanie. 

W przypadku nieterminowego regulowania zapłaty za gaz KRI Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe oraz 
przerwać dostawę gazu najwcześniej w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności faktury, za uprzednim zawiado-
mieniem.

W przypadku ponownego włączenia dostawy gazu, przerwanej z powodu nieuiszczenia zapłaty Odbiorca zobowią-
zany jest ponieść koszty wynikłe z przerwania i ponownego włączenia. 

KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego w trybie 
i na zasadach określonych w przepisach prawa. Ponadto KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy 
paliwa gazowego po uprzednim zawiadomieniu odbiorcy gazu w przypadkach wskazanych w umowie. W szczegól-
ności KRI Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania dostawy paliwa gazowego po uprzednim zawiadomieniu fak-
sem na 3 godziny wcześniej, w przypadku: pobierania przez Odbiorcę paliwa gazowego z całkowitym lub częścio-
wym pominięciem rozliczeniowego układu kontrolno-pomiarowego, dokonania zmian lub uszkodzeń w rozliczenio-
wym układzie kontrolno-pomiarowym, posługiwania się instalacją stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi, środowiska lub bezpieczeństwa mienia.

W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostawy paliwa KRI Sp. z o.o. jest zobowiązane do pokrycia strat 
poniesionych przez Odbiorcę w celu zapewnienia alternatywnego źródła energii. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za trzyletnim 
wypowiedzeniem, a także w każdym czasie – za zgodą stron na wniosek przekazany co najmniej jeden rok wcze-
śniej. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą 
stronę postanowień umowy – po bezskutecznym upływie miesięcznego terminu od wezwania do zachowania zgod-
nego z postanowieniami umowy. 

Kary umowne i sankcje w związku z niezastosowaniem się przez Odbiorcę do ograniczeń dostawy lub przerwa-
nia poboru paliwa określa taryfa. Strony nie przewidziały możliwości dochodzenia kar umownych przenoszących 
zastrzeżone kary umowne.

Wartość sprzedaży gazu ziemnego w 2003 roku na rzecz „Złotowskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego” Sp. z o.o. 
w Świętej wyniosła 2.422.309,00 zł netto plus podatek VAT. Szacunkowa wartość umowy za okres 5 lat wyniesie 
około 12.111.545,00 zł.

9. Opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy  
lub kooperacji

Emitent jest stroną opisanych poniżej umów, które są istotne dla jego działalności ze względu na swój charakter 
i przedmiot umowy oraz konsekwencje dla dalszej działalności Spółki.

9.1. Istotne umowy zawarte przez Emitenta 

9.1.1. Umowy współpracy

– Umowa z dnia 30.01.2002 roku zawarta z „RWE Gas Aktiengesellschaft” w Dortmundzie o współpracy przy 
realizacji projektów gazyfikacji w Polsce oraz udział we wspólnej spółce

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie: kapitałowego uczestnictwa w spółce KRI 
Sp. z o.o. w Wysogotowie, sposobu organizacji KRI Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa energetycznego, sposobu 
wykonywania przez Emitenta oraz RWE praw właścicielskich w KRI Sp. z o.o., realizacji projektów kompleksowej 
gazyfikacji i uciepłownienia Gminy Trzemeszno, Złotów, Myślibórz i Lipiany oraz wspólnej realizacji kolejnych pro-
jektów gazyfikacji i organizacji rynków dystrybucji gazów.
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W umowie Strony uzgodniły zasady objęcia przez RWE i Emitenta udziałów w kapitale zakładowym KRI Sp. z o.o. 
Emitent zobowiązał się – w terminie 30 dni od daty udzielenia KRI Sp. z o.o. przez Urząd Regulacji Energetyki kon-
cesji na przesył, dystrybucję i obrót gazem na terenie gmin Trzemeszno i Złotów oraz promesy koncesji na ww. 
działalność na terenie gmin Myślibórz i Lipiany – do podwyższenia kapitału zakładowego KRI Sp. z o.o. o kwotę 
18.073.000,00 zł, to jest do wysokości 18.373.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych udziałów. W tym celu Emitent 
zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa prowadzonego przez Emitenta, na który składają się m.in. sieci gazowe w Trzemesznie oraz Złoto-
wie wraz z prawami i obowiązkami związanymi z wybudowaniem i funkcjonowaniem tych sieci gazowych. Ponadto  
Emitent zobowiązał się do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego KRI Sp. z o.o. o kwotę 10.927.000,00 zł,  
to jest do kwoty 29.300.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych 21.854 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 
każdy, które zostaną objęte przez RWE za cenę 823,64 zł za każdy udział. Ponadto strony uzgodniły, iż nowo utwo-
rzone udziały będą uprzywilejowane w taki sposób, iż na każdy udział będą przysługiwały po dwa głosy na zgro-
madzeniu wspólników (RWE będzie przysługiwało 49% głosów na zgromadzeniu wspólników KRI Sp. z o.o.) oraz 
RWE będzie przysługiwała dywidenda stanowiąca łącznie 49% łącznej kwoty dywidendy, przy czym uprzywilejo-
wanie to wygaśnie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do rejestru umorze-
nia 14.000 udziałów należących do Emitenta. Strony uzgodniły zasady umorzenia udziałów w ten sposób, iż w wy-
niku umorzenia udziałów kapitał zakładowy KRI Sp. z o.o. będzie wynosił 22.300.000 zł i dzielił się na 44600 udzia-
łów o wartości po 500,00 zł każdy, przy czym udział Emitenta w kapitale zakładowym KRI Sp. z o.o. wyniesie 51% 
(22.746 udziałów) a udział RWE – wyniesie 49% (21.854 udziałów).

Zobowiązanie Emitenta do wniesienia wkładu celem podwyższenia kapitału zakładowego KRI Sp. z o.o. zostało 
wykonane w 2002 r.

Ponadto strony uzgodniły, iż wspólnie ustalą sposób przejęcia projektu gazyfikacji i uciepłownienia Gminy Myśli-
bórz i Gminy Lipiany przez KRI Sp. z o.o. – po zakończeniu przez Emitenta budowy sieci gazowej oraz uregulowa-
niu kwestii umowy pożyczki na finansowanie realizacji tej inwestycji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strony uzgodniły, iż KRI Sp. z o.o. przy realizacji projektów gazyfikacji korzystać będzie głównie z usług podmio-
tów zewnętrznych, a strony zobowiązują się w ramach swych możliwości ekonomicznych wspomagać Zarząd KRI 
Sp. z o.o. przy pozyskiwaniu środków na finansowanie realizacji nowych projektów poprzez m.in. udzielanie zabez-
pieczeń i pożyczek.

Ponadto Emitent zobowiązał się do zawarcia z KRI Sp. z o.o. umowy na usługi doradcze dotyczące projektów reali-
zowanych przez Spółkę.

– Umowa o współpracy z dnia 3.01.2000 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie wykonywania przez Emitenta na zlecenie 
PGNiG S.A. następujących prac: czyszczenie gazociągów tłokami różnych typów, wykonywanie prac na czynnych 
gazociągach i czynnych obiektach gazowych oraz prac związanych z włączaniem nowych gazociągów do czynne-
go systemu, wykonywanie prac remontowych, likwidacja awarii, naprawa izolacji, naprawa separacji rur ochron-
nych, kalibracja gazociągów nowo wybudowanych, remonty instalacji ochrony katodowej, kontrola stanu izolacji 
gazociągu, a także wykonywanie napraw gazociągów na przekroczeniach przeszkód wodnych, umacnianie dna 
i brzegów, ocena stanu technicznego oraz udział w rozruchach i odbiorach obiektów systemu transportu gazu, 
kontrola radiograficzna spoin powstałych w wyniku prac spawalniczych. 

Na prace planowane PGNiG S.A. wystawi każdorazowo pisemne zlecenie, następstwem którego będzie zawarcie 
umowy z wynegocjowanym terminem realizacji prac i ceną. Realizacja innych prac nastąpi na podstawie pisemne-
go zlecenia określającego miejsce, zakres i termin wykonania prac. Wykonanie prac zostanie potwierdzone pisem-
nym i podpisanym przez upoważnione osoby protokołem. Wysokość należnego wynagrodzenia ustalana jest 
w oparciu o sporządzone przez Spółkę rozliczenie prac i materiałów, według zasad i stawek określonych w umo-
wie. W przypadku odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji – PGNiG S.A. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym i domagać się naprawienia ewentualnych szkód. Strony uzgodniły także wysokość kar umow-
nych na wypadek niewywiązywania się z określonych w zleceniach terminów.

W czasie obowiązywania niniejszej umowy Emitent ma prawo uczestnictwa w rynku remontowym i inwestycyjnym 
Regionalnego Oddziału Przesyłu w Poznaniu na warunkach firm branżowych PGNiG S.A. 

Umowa została zawarta na czas określony ośmiu lat. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy z za-
chowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku zmian organizacyjnych w PGNiG S.A. i jest odnowieniem umowy 
o współpracy z dnia 30.12.1997 r., która wygasła z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy.

– Umowa o współpracy z dnia 29.04.1998 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział – Dolnośląski 
Okręgowy Zakład Gazownictwa we Wrocławiu

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie wykonywania przez Emitenta na zlecenie PGNiG 
S.A. Oddział – Dolnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa we Wrocławiu następujących prac: czyszczenie gazo-
ciągów tłokami różnych typów, wykonywanie prac na czynnych gazociągach i czynnych obiektach gazowych oraz 
prac związanych z włączaniem nowych gazociągów do czynnego systemu, wykonywanie prac remontowych, likwi-
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dacja awarii, naprawa izolacji, remonty instalacji ochrony katodowej, kontrola stanu izolacji gazociągu, a także 
wykonywanie napraw gazociągów na przekroczeniach przeszkód wodnych, umacnianie dna i brzegów. 

Na prace planowane PGNiG S.A. wystawi każdorazowo pisemne zlecenie, następstwem którego będzie zawarcie 
umowy z wynegocjowanym terminem realizacji prac i ceną. Realizacja innych prac nastąpi na podstawie pisemnego 
zlecenia określającego miejsce, zakres i termin wykonania prac. Wykonanie prac zostanie potwierdzone pisemnym 
i podpisanym przez upoważnione osoby protokołem. Wysokość należnego wynagrodzenia ustalana będzie w opar-
ciu o sporządzone przez Spółkę rozliczenie prac i materiałów, według zasad i stawek określonych w umowie.

W przypadku odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji – PGNiG S.A. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym i domagać się naprawienia ewentualnych szkód. Strony uzgodniły także wysokość kar umow-
nych na wypadek niewywiązywania się z określonych w zleceniach terminów.

Ponadto strony uzgodniły, iż z dniem 1.01.1999 roku PGNiG S.A. przekaże do wykonania czynności objęte zakre-
sem działania jednostki organizacyjnej: „Wydział Budowy i Remontów Gazociągów” wchodzący w skład Dolnoślą-
skiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa we Wrocławiu, łącznie z zatrudnionymi w nim pracownikami.

Emitent zagwarantował przejęcie pracowników wraz z przejęciem zobowiązań z umów o pracę i umów zbioro-
wych, a ponadto wykup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia technicznego. Emitent zobowiązał się do rozwoju 
technicznego oddziału, poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii renowacji gazociągów „Compact Pipe” oraz 
technologii do prac gazoniebezpiecznych „T.D.Williamson” wraz z odpowiednimi urządzeniami.

Umowa została zawarta na czas określony dziesięciu lat. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy 
z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

– Umowa o współpracy z dnia 17.12.2002 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego 
„Bartimpex” S.A. w Mariewie

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie wspólnej realizacji projektów przygotowy-
wanych przez strony. 

Emitent zobowiązał się, iż – w przypadku wyboru przez PGNiG S.A. oferty Konsorcjum, którego jest Liderem na 
realizację zadania: „Podziemny magazyn gazu Wierzchowice I Etap” – korzystać będzie z PHZ „Bartimpex” S.A. 
jako podwykonawcy w zakresie dostaw strategicznych. Natomiast PHZ „Bartimpex” S.A. zobowiązała się, iż będzie 
korzystać z Emitenta jako podwykonawcy – w przypadku realizacji inwestycji budowy gazociągu relacji Bernau 
– Szczecin. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych projektów, w tym zakres umowy oraz warunki ekono-
miczne ustalane będą przez strony w umowach szczegółowych, zawieranych przed przystąpieniem do realizacji 
zadania. W przypadku niedojścia do skutku wskazanych inwestycji, strony podejmą współpracę we wspólnym kre-
owaniu, pozyskiwaniu i późniejszej realizacji innych przedsięwzięć. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy z zacho-
waniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

– Umowa o współpracy z dnia 18.12.2002 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego 
„Bartimpex” S.A. w Mariewie

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron na rynkach arabskich w zakresie przygotowania i re-
alizacji kontraktów pozyskanych przez PHZ „Bartimpex” S.A. związanych z projektowaniem i wykonaniem komplet-
nych obiektów przemysłowych oraz usług budowlano-montażowych.

– Umowa z dnia 17.06.2002 roku zawarta z Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu o współpracy

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze pro-
gramów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, w szczególności nawiązanie współpracy w zakresie pro-
gramu ISPA. 

Celem nawiązania współpracy jest realizacja przez Emitenta projektów technicznych, doradczych i wdrożeniowych 
oraz realizacja przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu projektów doradczych, szkoleniowych i orga-
nizacyjnych w obszarze programów akcesyjnych.

Realizacja celów będzie następowała m.in. poprzez powołanie przez strony zespołów roboczych, stałą wymianę 
informacji oraz otwarcie i prowadzenie biura w Brukseli.
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9.1.2. Umowy ubezpieczenia

Opis istotnych umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta przedstawia tabela znajdująca się poniżej. 

Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta 

Data zawarcia 
umowy, 
Nr polisy

Strony 
umowy

Przedmiot 
umowy

Istotne warunki umowy; Warunki finansowe umowy, suma  
ubezpieczenia, wysokość składki za cały okes ubezpieczenia

Umowa nr 
PZU/976/2/2003  
z dnia 04.07.2003 r. 

PBG S.A.
PZU S.A.

Ubezpieczenie 
komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych (OC), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK); ubezpie-

czenie autocasco w ruchu krajowym i zagranicznym – zakres podstawowy; 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego (NM)
Ubezpieczenie Assistance Polska na terytorium RP (AP); 

Suma ubezpieczenia: 1.823.100 PLN; składka: 192.512 PLN płatna  
w 3 ratach do 30.08.2003 r.; 30.10.2003 r.; 30.12.2003 r.

Okres ubezpieczenia 25.06.2003 r.- 24.06.2004 r.

Polisa nr  
976/031/859/2003  
z dnia 26.06.2003 r.

PBG S.A.
PZU S.A.

Ubezpieczenie 
sprzętu elektro-

nicznego 

Ubezpieczenie majątkowe sprzętu elektronicznego: komputerów stacjonar-
nych, urządzeń biurowych i komputerów przenośnych w zakresie wszelkich 
szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubez-
pieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i nie-
zależnej od ubezpieczającego przyczyny; dodatkowe klauzule ubezpiecze-
nia sprzętu przenośnego, ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach 

fotokopiujących, klauzulę dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności za 
szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych 

Udział własny dla sprzętu stacjonarnego – 150 USD
Udział własny dla sprzętu przenośnego 25% wartości szkody w przypadku 

utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
Suma ubezpieczenia 956.553,09 PLN; składka: 8.545 PLN płatna w 4 ratach 

do 15.07.2003 r.; 30.09.2003 r.; 15.12.2003 r.; 15.04.2004 r.
Okres ubezpieczenia 27.06.2003 r. - 26.06.2004 r.

Polisa nr  
976/261/637/2003  
z dnia 25.06.2003 r.

PBG S.A.
PZU S.A.

Ubezpieczenie 
od kradzieży  
z włamaniem  

i rabunku mienia 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (usiłowanie i dokona-
nie) w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, środków obrotowych, 
wyposażenia, maszyn i urządzeń, kosztów napraw zabezpieczeń, gotówki 

w lokalu i w transporcie;
Suma ubezpieczenia 540.000 PLN; składka 3.540 PLN płatna w 4 równych 

ratach do 15.07.2003 r.;30.09.2003 r.; 15.12.2003 r.; 15.04.2004 r.;
Okres ubezpieczenia 27.06.2003 r.- 26.06.2004 r.

Źródło: Emitent 

9.1.3. Inne umowy istotne

– Umowa nr 2/WI/OGN/03 z dnia 08.05.2003 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Górnictwo 
Naftowe w Warszawie o Generalną Realizację Inwestycji pod nazwą „Próbna eksploatacja odwiertów 
Sławoborze 1 i 3”

Przedmiotem umowy jest powierzenie Spółce funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji, w tym opracowanie kom-
pletnej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej oraz wykonanie całości robót i czynności objętych dokumen-
tacją dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Próbna eksploatacja odwiertów Sławoborze 1 i 3”. 

Spółka zobowiązała się do pełnienia funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji oraz do wykonania przedmiotu 
umowy „pod klucz”, w tym m.in. do: wykonania i zatwierdzenia projektu technologicznego, projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonania doku-
mentacji formalno-prawnej oraz opracowania terenowo-prawnego i uzyskania pozwolenia na budowę, kompleta-
cji urządzeń, kompleksowej budowy instalacji i rozruchu obiektów, uzyskania pozwolenia na użytkowanie maszyn 
i urządzeń, środków strzałowych i sprzętu strzałowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dopuszczeń 
i wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

PGNiG S.A. zobowiązała się do: przekazania placu budowy, uczestnictwa w rozruchu instalacji, zapewnienia nad-
zoru inwestorskiego, ustalenia stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do wykupienia lub wydzierżawienia, 
dostarczenia części urządzeń i obiektów określonych szczegółowo w umowie, zapłaty wynagrodzenia oraz do usta-
nowienia swoich przedstawicieli upoważnionych do uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji umowy, dokony-
wania uzgodnień i podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.

Ponadto Spółka zobowiązała się do zawarcia niezbędnych umów ubezpieczeniowych ważnych w okresie prac na 
placu budowy w zakresie ubezpieczenia majątkowego mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka 
ich utraty lub uszkodzenia oraz w zakresie majątkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
i deliktowej z uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska.

Termin zakończenia realizacji całości zamówienia strony uzgodniły na 28.02.2004 roku.
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Odbiór wykonania umowy oraz płatność wynagrodzenia będą odbywały się etapowo zgodnie z Harmonogramem 
Realizacji i Finansowania Inwestycji, natomiast po realizacji zadania, uzyskaniu niezbędnych dopuszczeń i przepro-
wadzeniu rozruchu instalacji – strony dokonają protokolarnego odbioru końcowego.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 6.960.000,00 zł netto plus podatek VAT, przy 
czym wynagrodzenie etapowe płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur wystawionych na pod-
stawie protokołów odbioru poszczególnych etapów, natomiast wynagrodzenie końcowe – płatne w terminie 60 dni  
od doręczenia faktury wraz z protokołem końcowego odbioru inwestycji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią nieodwołalne bezwarunkowe gwarancje bankowe: gwa-
rancja w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ważna przez czas realizacji umowy i dodatkowo przez 
30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji oraz gwarancja w wysokości 1% wynagrodze-
nia umownego brutto ważna przez okres objęty gwarancją jakości i przedłużona o 30 dni.

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbio-
ru końcowego inwestycji.

Strony dopuściły możliwość rozwiązania umowy za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, a także określi-
ły przyczyny rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

– Umowa nr 3/WI/OGN/03 z dnia 16.06.2003 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Górnictwo 
Naftowe w Warszawie o Generalną Realizację Inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie do próbnej eks-
ploatacji odwiertu Dzieduszyce 3”

Przedmiotem umowy jest powierzenie Spółce funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji, w tym opracowanie kom-
pletnej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej oraz wykonanie całości robót i czynności objętych dokumenta-
cją dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie do próbnej eksploatacji odwiertu Dzieduszyce 3”. 

Spółka zobowiązała się do pełnienia funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji oraz do wykonania przedmiotu umowy 
„pod klucz”, w tym m.in. do: wykonania i zatwierdzenia projektu technologicznego, projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonania dokumentacji for-
malno-prawnej oraz opracowania terenowo-prawnego, uzyskania pozwolenia na budowę, kompletacji urządzeń, kom-
pleksowej budowy instalacji i rozruchu obiektów, uzyskania pozwolenia na użytkowanie maszyn i urządzeń wraz z uzy-
skaniem wszelkich niezbędnych dopuszczeń i wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

PGNiG S.A. zobowiązała się do: przekazania placu budowy, uczestnictwa w rozruchu instalacji, zapewnienia nad-
zoru inwestorskiego, ustalenia stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do wykupienia lub wydzierżawienia, 
dostarczenia części urządzeń i obiektów określonych szczegółowo w umowie, zapłaty wynagrodzenia oraz do usta-
nowienia swoich przedstawicieli upoważnionych do uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji umowy, dokony-
wania uzgodnień i podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.

Ponadto Spółka zobowiązała się do zawarcia niezbędnych umów ubezpieczeniowych ważnych w okresie prac na 
placu budowy w zakresie ubezpieczenia majątkowego mienia: maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka 
ich utraty lub uszkodzenia oraz w zakresie majątkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
i deliktowej z uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska.

Termin zakończenia realizacji całości zamówienia strony uzgodniły na 31.12.2003 roku.

Odbiór wykonania umowy oraz płatność wynagrodzenia będą odbywały się etapowo zgodnie z Harmonogramem 
Realizacji i Finansowania Inwestycji, natomiast po realizacji zadania, uzyskaniu niezbędnych dopuszczeń i przepro-
wadzeniu rozruchu instalacji – strony dokonają protokolarnego odbioru końcowego.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne Emitentowi w kwocie 5.300.000,00 zł netto plus podatek VAT, 
przy czym wynagrodzenie etapowe płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur wystawionych na 
podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów, natomiast wynagrodzenie końcowe – płatne w terminie  
60 dni od doręczenia faktury wraz z protokołem końcowego odbioru inwestycji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią nieodwołalne bezwarunkowe gwarancje ubezpieczenio-
we: gwarancja w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ważna przez czas realizacji umowy i dodatkowo 
przez 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji oraz gwarancja w wysokości 1% wyna-
grodzenia umownego brutto ważna przez okres objęty gwarancją jakości i przedłużona o 30 dni.

Spółka udzieliła gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbio-
ru końcowego inwestycji.

Strony dopuściły możliwość rozwiązania umowy za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, a także określi-
ły przyczyny rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

– Umowa stałego zlecenia z dnia 1.06.2001 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie – Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest powierzenie Emitentowi stałej bezpośredniej obsługi systemu transportu gazu w zakresie 
prac eksploatacyjnych gazociągów na odcinkach przekroczeń przez przeszkody wodne.

PGNiG S.A. zobowiązana jest przekazywać Emitentowi harmonogram prac zawierający zakres wykonywanych prac 
i termin ich realizacji.
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Emitent zobowiązany jest sporządzać z każdej przeprowadzonej pracy raporty zawierające istotne ustalenia doty-
czące przekroczenia gazociągu przez przeszkodę wodną. Przekazanie wykonanych prac odbywać się będzie każ-
dorazowo protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

W przypadku niewykonania prac w terminie przewidzianym harmonogramem lub wykonywania ich wadliwie 
PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli Spółka nie wykona prac 
w należyty sposób w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu.

Za wykonane przez Emitenta prace strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 606.948,00 zł 
netto plus podatek VAT, płatne w 12 równych ratach miesięcznych. 

W umowie strony uzgodniły, iż wysokość wynagrodzenia w latach następnych będzie ustalana do 31 maja każdego roku 
na podstawie zweryfikowanego harmonogramu i poziomu cen, obowiązujących w ostatnim kwartale danego roku.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okre-
sem wypowiedzenia.

– Umowa stałego zlecenia z dnia 1.06.2001 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie – Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest powierzenie Spółce stałej bezpośredniej obsługi systemu transportu gazu gazociągiem 
DN1400 Jamał – Europa Zachodnia w zakresie prac eksploatacyjnych na odcinkach przekroczeń gazociągiem 
przez przeszkody wodne.

PGNiG S.A. zobowiązana jest przekazywać Emitentowi harmonogram prac zawierający zakres wykonywanych prac 
i termin ich realizacji.

Emitent zobowiązany jest sporządzać z każdej przeprowadzonej pracy raporty zawierające istotne parametry doty-
czące danego przekroczenia gazociągu przez przeszkodę wodną. Odebranie wykonanych robót odbywać się 
będzie na podstawie raportów.

W przypadku niewykonania prac w terminie przewidzianym harmonogramem lub wykonywania ich wadliwie 
PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli Spółka nie wykona prac 
w należyty sposób w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu.

Umowę zawarto na czas określony do dnia 31.01.2005 roku. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Za wykonane przez Emitenta prace strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 296.025,00 zł 
netto plus podatek VAT, płatne w 12 równych ratach miesięcznych. 

– Umowa stałego zlecenia z dnia 1.06.2001 roku zawarta z PGNiG S.A. w Warszawie – Regionalny Oddział 
Przesyłu w Poznaniu 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Spółkę prac w zakresie obsługi czynnej ochrony antykorozyjnej sys-
temu transportu gazu gazociągiem DN1400 Jamał – Europa Zachodnia.

Spółka zobowiązana jest sporządzać z każdej przeprowadzonej pracy protokoły i przedkładać je wraz z raportami 
w okresach miesięcznych. Przekazanie wykonanych prac odbywać się będzie każdorazowo protokołem podpisa-
nym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

W przypadku niewykonania prac w terminie lub wykonywania ich wadliwie PGNiG S.A. Regionalny Oddział Prze-
syłu uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli Spółka nie wykona prac w należyty sposób w dodatkowym 
terminie wskazanym w wezwaniu.

Za wykonane przez Emitenta prace strony uzgodniły roczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 614.038,00 zł 
netto plus podatek VAT, płatne w 12 równych ratach miesięcznych. 

Umowę zawarto na czas określony do dnia 31.01.2005 roku. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

– Umowa z dnia 28.08.2001 roku o kompleksową gazyfikację oraz uciepłownienie Miasta Lipiany zawarta 
pomiędzy Miastem Lipiany reprezentowanym przez Zarząd Miejski w Lipianach a Konsorcjum PBG S.A. 
oraz KRI Sp. z o.o 

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Konsorcjum, którego członkami są Emitent oraz KRI Sp. z o.o. – prac pro-
jektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowa gazyfikacja oraz uciepłow-
nienie Miasta Lipiany”.

Na zakres zamówienia składają się: gazociągi wysokiego ciśnienia zasilające Miasto Lipiany wraz ze stacją reduk-
cyjno-pomiarową pierwszego stopnia, gazociągi średniego ciśnienia na terenie Miasta Lipiany, przyłącza dla indy-
widualnych odbiorców, modernizacja kotłowni gminnych.

W ramach realizacji umowy Konsorcjum zobowiązało się m.in. do opracowania koncepcji techniczno-ekonomicz-
nej gazyfikacji i uciepłownienia Miasta Lipiany, opracowania uproszczonego studium wykonalności przedsięwzię-
cia, wykonania projektów technicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych, 
dostawy i montażu urządzeń gazowniczych oraz do wykonania modernizacji 6 kotłowni, rozruchu sieci i urządzeń 
towarzyszących, a także do zawarcia na warunkach odrębnie ustalonych umowy o dostawę gazu. Ponadto Kon-
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sorcjum zobowiązało się do uzyskania we własnym imieniu i na własną rzecz koncesji niezbędnych do dystrybu-
cji i przesyłu gazu ziemnego.

W zakresie modernizacji kotłowni Konsorcjum zobowiązało się do wykonania robót polegających na zmianie zasi-
lania kotłowni na paliwo gazowe.

Konsorcjum zobowiązało się do operowania siecią gazową, w szczególności do utrzymania gazociągu w należytym 
stanie, ponoszenia wszystkich nakładów na bieżące naprawy i remonty gazociągu. Ponadto Konsorcjum zobowią-
zało się do zapewnienia – przez okres 10 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci – dostaw gazu dla 
odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych na terenie Miasta Lipiany, a także do oferowania na korzystnych 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej odbiorców.

Strony uzgodniły, iż własność zmodernizowanych kotłowni przysługiwać będzie Miastu Lipiany, natomiast własność 
sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia przysługiwać będzie Konsorcjum.

W umowie Strony przewidziały możliwość utworzenia spółki, której zadaniem będzie gospodarka paliwem gazo-
wym i ciepłem na terenie Miasta Lipiany, przy czym szczegółowe zasady utworzenia spółki i jej charakter zostaną 
określone po zakończeniu inwestycji w odrębnej umowie.

Z tytułu wykonania modernizacji kotłowni Konsorcjum przysługuje wynagrodzenie w kwocie 994.837,00 zł netto 
plus podatek VAT. Wynagrodzenie to płatne będzie w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem płatności. 

Na wykonane przez siebie prace Konsorcjum udzieliło 36-miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru danej 
kotłowni lub danego etapu prac. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią gwarancje ubezpieczeniowe o wartości 3% kosztów 
modernizacji kotłowni. Strony uzgodniły, iż 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po 
końcowym odbiorze prac związanych z modernizacją kotłowni, natomiast pozostała część zabezpieczenia zosta-
nie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji. 

W zakresie zobowiązania Konsorcjum umowa została wykonana w całości, natomiast nadal realizowane jest zobo-
wiązanie Miasta Lipiany w zakresie ratalnej zapłaty wynagrodzenia za modernizację kotłowni. Całkowita spłata 
wynagrodzenia ma nastąpić do dnia 31.12.2009 roku. 

– Umowa konsorcjum z dnia 8.05.2003 roku zawarta ze spółkami: „Hochtief Polska” Sp. z o.o. w Warszawie, 
„Gazomontaż” S.A. w Wołominie oraz „Elektrobudowa” S.A. w Katowicach

Przedmiotem umowy jest ustanowienie Konsorcjum pod nazwą: „Technologie Gazowe Piecobiogaz (aktualnie 
PBG S.A.) – Hochtief Polska – Gazomontaż – Elektrobudowa”, którego członkowie podejmują się wykonać wspól-
ne przedsięwzięcie polegające na: przystąpieniu do przetargu ogłoszonego przez PGNiG S.A. i złożeniu oferty na 
realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Budowa części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu 
Gazu Wierzchowice w systemie wykonawstwa pod klucz” oraz wykonaniu udzielonego zamówienia.

Ostateczny zakres prac, jakie zostaną wykonane przez poszczególnych Konsorcjantów, a także wynagrodzenie 
z tytułu realizacji prac określone zostaną w odrębnych umowach wykonawczych.

Umowa ulega rozwiązaniu z momentem zakończenia procedury przetargowej – w przypadku niewybrania oferty 
Konsorcjum albo po kompletnym wykonaniu przedmiotu przetargu i upływie okresu gwarancyjnego oraz zwrocie 
wszystkich gwarancji i zabezpieczeń wystawionych przez Konsorcjum – w przypadku wyboru oferty Konsorcjum. 

Ponadto Strony uzgodniły, iż „Hochtief Polska” Sp. z o.o. uprawniona będzie do wystąpienia z Konsorcjum ze skut-
kiem natychmiastowym i nie będzie powodowało to powstania roszczeń odszkodowawczych wobec pozostałych 
Konsorcjantów. 

– Umowa z dnia 5.07.2002 roku zawarta z „Wavin Metalplast - Buk” Sp. z o.o. w Buku 

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi licencji na używanie systemu i metody pod nazwą: „Compact Slim-
liner”, polegającej na procesie renowacji rurociągu rurą z polietylenu lub innego tworzywa sztucznego odkształco-
ną w celu ułatwienia jej wprowadzenia, która po jej rewersji tworzy wewnętrzną wykładzinę ochronną rurociągu.

„Wavin Metalplast - Buk” Sp. z o.o. w Buku udzieliła licencji na używanie systemu i metody pod nazwą: „Com-
pact Slimliner”, a ponadto zobowiązała się do udostępnienia instrukcji montażowej określającej sposób wykonania 
instalacji systemu oraz do udzielenia informacji technicznych, przeprowadzenia szkolenia, zapewnienia wsparcia 
technicznego podczas realizacji projektów, dostarczenia specyfikacji technicznych dla sprzętu, a także do dostar-
czenia rur wykładzinowych i kształtek „Compact Slimliner” w ciągu 6 tygodni od otrzymania zamówienia. 

Emitent zobowiązał się do promowania systemu „Compact Slimliner” w ramach swojej oferty składanej potencjal-
nym klientom.

Wynagrodzenie netto za udzielenie licencji oraz informacji technicznych umożliwiających użytkowanie systemu 
strony uzgodniły na łączną kwotę stanowiącą równowartość 12.500,00 Euro. Ponadto za obowiązkową pomoc tech-
niczną przy instalacji drugiego i trzeciego projektu oraz za dalszą pomoc techniczną Emitent zobowiązany będzie 
uiścić kwotę stanowiącą równowartość 250 Euro dziennie oraz zwrot kosztów za przejazdy i zakwaterowanie.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat, jednakże każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w przypad-
ku naruszenia warunków umowy i nieusunięcia naruszenia, pomimo otrzymania od drugiej strony pisemnego żąda-
nia naprawienia naruszenia.



Prospekt Emisyjny PBG S.A.94

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

– Umowa o stałą obsługę prawną z dnia 2.01.2002 roku zawarta z „Kancelarią Prawną Andrzej Wilczyński 
i Wspólnicy” Spółka komandytowa w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Emitenta świadczenia usług doradztwa i obsługi prawnej przedsiębiorstwa 
Emitenta w każdej dziedzinie prawa polskiego, za wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych.

„Kancelaria Prawna Andrzej Wilczyński i Wspólnicy” Spółka komandytowa w Poznaniu zobowiązała się świadczyć 
obsługę prawną bieżącą i obsługę dodatkową. W ramach obsługi bieżącej Kancelaria zobowiązała się nadzorować 
wszelkie czynności dokonywane przez Spółkę w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem, przygotowy-
wać wzory umów, opiniować pisma i problemy prawne oraz służyć konsultacją w sprawach związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W tym celu Kancelaria zobowiązała się zabezpieczyć obecność swego przed-
stawiciela w siedzibie Spółki przez 4 godziny dziennie. Obsługa dodatkowa podejmowana jest na pisemne polece-
nie Spółki. W zakresie obsługi dodatkowej Kancelaria zobowiązała się świadczyć obsługę prawną w sprawach nie-
związanych z bieżącym działaniem Spółki, w tym w szczególności w sprawach dotyczących przekształcenia formy 
organizacyjno-prawnej, nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa. 

Za prowadzenie bieżącej obsługi prawnej strony uzgodniły wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25.000,00 zł  
netto, natomiast obsługa dodatkowa rozliczana jest między stronami z zastosowaniem stawek godzinowych 
(350,00 zł za godzinę pracy radcy prawnego i 200,00 zł za godzinę pracy konsultanta).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jed-
nomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

9.2. Istotne umowy zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG 
Spośród pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej PGB, umowy istotne, ze względu na swój charakter i przed-
miot oraz konsekwencje dla dalszej działalności Grupy Kapitałowej PBG, zawarły spółki KRI Sp. z o.o. oraz ATG 
Sp. z o.o.

9.2.1. Istotne umowy leasingu

Istotne umowy leasingu zawarte przez spółkę KRI Sp. z o.o. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Istotne umowy leasingu zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG

Data zawar-
cia umowy  
i jej numer

Strony umowy Przedmiot 
umowy

Istotne warunki umowy; 
Warunki finansowe umowy, termin

25.09.2002 r.  
Umowa nr 
F-7588

KRI Sp. z o.o.
Franfinance 

Polska Sp. z o.o.

Leasing 
zbiornika gazu

Leasing zbiornika gazu ziemnego LNG wraz z 2 parownicami atmosferycz-
nymi FAIRVAP 25P/50 oraz z 2 parownicami atmosferycznymi FAIRVAP 400 

o łącznej wartości 1.500.000 PLN 
Czas trwania leasingu: 60 miesięcy 

Zabezpieczenia: weksel własny in blanco, porozumienie o zbyciu od firmy 
RWE GAS Aktiengesellschaft, gwarancja odkupu od Emitenta 

Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Korzystającego po zakoń-
czeniu okresu leasingu 

Pozostało do spłaty 1.271.602,80 PLN w 42 równych miesięcznych ratach 
– stan na dzień 26.03.04 r.

25.09.2002 r. 
Umowa 
nr F-7589

KRI Sp. z o.o.
Franfinance 

Polska Sp. z o.o.

Leasing 
zbiornika gazu

Leasing zbiornika gazu ziemnego LNG wraz z 2 parownicami atmosferycz-
nymi FAIRVAP 25P/50 oraz z 2 parownicami atmosferycznymi FAIRVAP 400 

o łącznej wartości 1.500.000 PLN 
Czas trwania leasingu: 60 miesięcy 

Zabezpieczenia: weksel własny in blanco, porozumienie o zbycie od firmy 
RWE GAS Aktiengesellschaft, gwarancja odkupu od Emitenta 

Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Korzystającego po zakoń-
czeniu okresu leasingu 

Pozostało do spłaty 1.336.821,40 PLN w 42 równych miesięcznych ratach 
– stan na dzień 26.03.04 r.

08.10.2002 r. 
Umowa nr 
WA5/00036/
2002

KRI Sp. z o.o.
BZ WBK Finance 
& Leasing S.A.

Leasing zwrotny 
finansowy

Przedmiot leasingu: instalacja skroplonego gazu ziemnego LNG o wartości 
1.156.892 PLN

Czas trwania leasingu: 61 miesięcy 
Zabezpieczenie: weksel własny in blanco korzystającego, weksel własny  

in blanco Emitenta 
Pozostało do spłaty 1.140.375,48 PLN w 43 równych miesięcznych ratach 

– stan na dzień 16.03.04 r.

Źródło: Emitent

9.2.2. Inne istotne umowy

Istotną umową Grupy Kapitałowej PBG jest ponadto umowa sprzedaży z dnia 11.12.2003 roku zawarta pomiędzy 
„EBRO TRADE” Sp. z o.o. w Warszawie a ATG Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zakup przez „ATG” Sp. z o.o. 
wyrobów wyszczególnionych w umowie – armatury produkcji EBRO ARMATUREN, w tym m.in. różnych typów prze-
pustnic do zabudowy międzykołnierzowej, zaworów zwrotnych i złączy kompensacyjnych.
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„EBRO Trade” Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązana jest dostarczyć zakupione wyroby w terminach wyszczególnio-
nych w umowie. Strony uzgodniły, iż ostatnia dostawa nastąpi najpóźniej do końca 19 tygodnia kalendarzowego 
2004 roku, to jest do 9.05.2004 roku. 

Całkowita wartość wyrobów dostarczonych w ramach umowy, którą „ATG” Sp. z o.o. zobowiązana jest zapłacić 
– wynosi 460.124,00 Euro plus podatek VAT. Całkowita wartość dostawy obejmuje także koszty transportu i ubez-
pieczenia.

Strony uzgodniły, iż zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury wystawionej 
w dniu realizacji dostawy i opiewającej na kwotę w złotych polskich stanowiącą równowartość wartości towaru 
w Euro po kursie sprzedaży Euro Banku PKO BP z dnia wystawienia faktury.

Tytułem zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych „ATG” Sp. z o.o. zobowiązała się przekazać weksle wła-
sne poręczone przez Emitenta opiewające na kwotę brutto 2.260.500,00 zł. 

„Ebro Trade” Sp. z o.o. w Warszawie udzieliła gwarancji jakości na sprzedawane wyroby w okresie 42 miesięcy 
od daty dostawy dla towarów dostarczonych do dnia 28.02.2004 r. oraz 36 miesięcy od daty dostawy dla towarów 
dostarczanych od dnia 1.03.2004 roku.

10.  Opis znanych Emitentowi umów, których stroną są akcjonariusze 
oraz podmioty powiązane, w przypadku gdy mają istotne 
znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej

W dniu 26 lutego 2003 roku pomiędzy „elwik” Sp. z o.o. a Konsorcjum: Hydrobudowa – Włocławek S.A. we Wło-
cławku i KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie zawarta została umowa nr HB/001/03 na wykonanie przez Konsorcjum robót 
budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Lubicz, w miejscowości Nowa 
Wieś, Złotoria i Lubicz Górny, opisana w pkt 9.1.

W dniu 3 września 2002 roku pomiędzy „elwik” Sp. z o.o. a Gminą Lubicz zawarta została umowa ustanowienia 
prawa użytkowania na wymienionych w umowie i stanowiących własność gminy urządzeniach wodociągowych 
i kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków, opisana w pkt 8.2.

W dniu 11 grudnia 2003 roku pomiędzy ATG Sp. z o.o. w Poznaniu i EBRO TRADE Sp. z o.o. w Warszawie zawar-
ta została umowa kupna urządzeń niezbędnych do wykonania zobowiązań ATG Sp. z o.o. wynikających z zawarcia 
innych umów. Całkowita wartość netto zakupionych towarów wynosi równowartość 460.124 EUR. Umowa wykona-
na będzie częściami do dnia 8 maja 2004 roku. Zapłata ceny na rzecz Sprzedawcy zabezpieczona została weksla-
mi własnymi ATG Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową na kwotę 2.260.000 PLN poręczonymi przez Emitenta. 

W dniu 13.11.2003 roku KRI Sp. z o.o. zaciągnęła od RWE Gas AG w Dortmundzie pożyczkę w wysokości 
3.672.000 PLN, opisaną w pkt 16.2.2.

11.  Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego 
zależną transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro, 
zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia aktualizacji 
danych zawartych w prospekcie, z wyjątkiem transakcji typowych 
i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają 
z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta 
lub jednostkę od niego zależną

W dniu 31 grudnia 2003 roku pomiędzy Spółką a Małgorzatą Wiśniewską i Jerzym Wiśniewskim zawarta zosta-
ła umowa sprzedaży akcji Spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A. we Włocławku, opisana w pkt 8 rozdziału „Dane 
o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach”. Kon-
trahenci Emitenta są jego akcjonariuszami większościowymi.

W okresie od dnia 5 marca 2003 do 31 grudnia 2003 roku Emitent udzielił Spółce Hydrobudowa Włocławek S.A. 
we Włocławku 10 pożyczek na łączną kwotę 11.755.452 PLN. Wszystkie pożyczki oprocentowane są w wysokości 
WIBOR 3M + 1%. Spłata pożyczek nastąpi w równych miesięcznych ratach, począwszy od stycznia 2005 r., do dnia 
31 grudnia 2007 r. W chwili zawarcia transakcji Emitent posiadał 100% akcji w spółce kontrahenta.
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W dniach 11 maja 2003 i 4 sierpnia 2003 roku KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie udzielił Emitentowi dwóch pożyczek 
w wysokości 4.000.000 PLN każda. Oprocentowanie wynosiło 5,2% w okresie korzystania z pożyczki. Pożyczki 
zostały spłacone w całości. Emitent posiada 49% udziałów w spółce kontrahenta.

W dniach 30 września 2003 i 7 listopada 2003 roku Emitent udzielił Spółce KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie dwóch 
pożyczek na łączną kwotę 1.800.000 PLN. Oprocentowanie wynosiło 5,2% w okresie korzystania z pożyczki. 
Pożyczki zostały spłacone w całości. Ponadto w dniu 13 listopada 2003 roku Emitent udzielił Spółce KRI Sp. z o.o. 
w Wysogotowie pożyczki na kwotę 3.528.000 PLN na okres do 30 listopada 2011 roku. Oprocentowanie pożycz-
ki wynosi 8,2% rocznie. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem rozpocznie się w listopadzie 2004 r. w ośmiu 
równych rocznych ratach. Emitent posiada 49% udziałów w spółce kontrahenta.

W dniu 26 lutego 2003 roku pomiędzy „elwik” Sp. z o.o. w Lubiczu a Konsorcjum: Hydrobudowa – Włocławek S.A. 
we Włocławku i KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie zawarta została umowa nr HB/001/03 na wykonanie przez Konsor-
cjum robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Lubicz, w miejsco-
wości Nowa Wieś, Złotoria i Lubicz Górny, opisana w pkt 9.1 niniejszego rozdziału. Emitent posiada 76% udziałów 
w spółce kontrahenta.

W dniu 30 kwietnia 2003 roku z Piecobiogaz Sp. z o.o. zawarta została umowa o przeniesienie praw i obowiązków zwią-
zanych z realizacją dostaw i usług w ramach I etapu przedsięwzięcia „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Broń-
sko”, na kwotę 5.711.500 PLN. Udziały w spółce kontrahenta posiada Jerzy Wiśniewski, akcjonariusz Emitenta.

W dniu 15 marca 2004 roku z Jerzym Wiśniewskim zawarta została umowa w sprawie sprzedaży na rzecz Emiten-
ta 30.000 udziałów Spółki ATG Sp. z o.o. w Poznaniu o wartości 50,00 PLN każdy, za cenę 4.000.000 PLN. Jerzy 
Wiśniewski jest akcjonariuszem Emitenta.

12.  Informacje o posiadanych przez Emitenta koncesjach  
lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej  
oraz pozwoleniach na korzystanie ze środowiska naturalnego 

12.1. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia Emitenta
Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Emitent posiada zezwolenie Wojewody Poznańskiego na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają okre-
ślone odpady. Decyzję (znak: OS.V-0717-2-192/98) wydano w dniu 23.10.1998 roku na podstawie ustawy z dnia  
27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592) i art. 104 k.p.a.

Poza powyższym zezwoleniem Emitent nie posiada koncesji ani zezwoleń na prowadzenie działalności gospo-
darczej, jak również pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego. Działalność Spółki nie wymaga bowiem 
takich koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego.

12.2.  Koncesje, zezwolenia i pozwolenia innych podmiotów Grupy Kapitałowej PGB

12.2.1. Spółka „elwik” Sp. z o.o.

„elwik” Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków. W dniu 2 stycznia 2003 roku Wójt Gminy Lubicz wydał spółce „elwik” Sp. z o.o. zezwolenie na prowa-
dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenie działalności w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
począwszy od 1 stycznia 2003 roku. Decyzję wydano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Spółka posiada pozwolenia wodnoprawne z dnia 14 kwietnia 2000 roku (znak: OS.I.6223 -14/2000) wydane przez 
Starostę Toruńskiego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z terenu miejscowości 
Lubicz do rzeki Drwęcy w ilościach określonych w pozwoleniu. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 
24 października 1974 roku – Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., w związku z usta-
wą z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicz-
nej w związku z reformą ustrojową państwa.

Poza powyższym zezwoleniem „elwik” Sp. z o.o. nie posiada innych koncesji, zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej lub pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego.

12.2.2. Spółka ATG Sp. z o.o.

Spółka ATG Sp. z o.o. nie prowadzi działalności wymagającej posiadania koncesji, zezwoleń na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej lub pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego. 
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12.2.3. Spółka KRI Sp. z o.o.

Spółka KRI Sp. z o.o. posiada obecnie następujące koncesje:

– Koncesję na wytwarzanie ciepła w źródle zlokalizowanym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu na okres od  
15 grudnia 2001 do 15 grudnia 2011 roku

W dniu 12 grudnia 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją (znak: WCC/1019/3491/W/3/2001/ASA) 
wydał spółce KRI Sp. z o.o. koncesję na wytwarzanie ciepła na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 2011 roku. 
Przedmiotem działalności objętej koncesją jest wykonywana zawodowo, we własnym imieniu, w sposób zorganizo-
wany i ciągły działalność zarobkowa polegająca na wytwarzaniu ciepła w źródle zlokalizowanym przy ul. Odrzańskiej 
w Moryniu o mocy zainstalowanej 1,75 MWt. Koncesję wydano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  
Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 i nr 158, z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. 

Na podstawie tej koncesji spółka zobowiązana jest do wytwarzania ciepła w ilości wynikającej z zawartych przez nią 
umów na dostawę ciepła. Ponadto KRI Sp. z o.o. ma obowiązek pisemnego informowania Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki w określonych w decyzji terminach o zamiarze zbycia lub obciążenia zorganizowanej części majątku 
spółki, zmiany lub rozwiązania umowy najmu źródeł ciepła, których brak mógłby mieć negatywny wpływ na jakość, 
koszty lub standardy obsługi wraz z podaniem powodów, a także do niezwłocznego informowania Prezesa URE 
o zbyciu udziałów spółki w wysokości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie przez nabywcę 10%, 25%, 30% 
lub 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Koncesja zmieniona została w następstwie wydania przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzji numer WCC/
1019B/3491/W/OPO/2002/AJ z dnia 30 września 2002 roku. Zmiana dotyczyła przedmiotu i zakresu działalności. 
Objęta nim mianowicie została kotłownia zlokalizowana w miejscowości Chojna przy ul. Różanej 16, o łącznej zain-
stalowanej mocy cieplnej 1,45 MWt, w której ciepło pochodzi z przetwarzania oleju opałowego i gazu ziemnego 
w 3 kotłach wodnych.

– Koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych sieciami zlokalizowanymi na terenie miasta i gminy  
Trzemeszno oraz gminy miejskiej Złotów na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 2011 roku

W dniu 12 grudnia 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją (znak: PPG/69/3491/W/2/2001/MS) 
wydał spółce KRI Sp. z o.o. koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych na okres od 15 grudnia 2001 do  
15 grudnia 2011 roku. Przedmiotem działalności objętej koncesją jest wykonywana zawodowo, we własnym imie-
niu, w sposób zorganizowany i ciągły zarobkowa działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji 
gazu ziemnego sieciami zlokalizowanymi na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz gminy miejskiej Złotów. Kon-
cesję wydano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 i nr 
158, z późn. zm.) i art. 104 k.p.a. 

Na podstawie tej koncesji KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych w ilości wyni-
kającej z zawartych przez nią umów sprzedaży paliw gazowych oraz umów o świadczenie usług przesyłowych. 
Ponadto spółka ma obowiązek pisemnego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w określonych 
w decyzji terminach o zamiarze zbycia lub obciążenia zorganizowanej części majątku spółki, lub innych istotnych 
składników mienia bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, których brak mógłby 
mieć negatywny wpływ na jakość, koszty lub standardy obsługi wraz z podaniem powodów, a także do niezwłocz-
nego informowania Prezesa URE o zbyciu udziałów spółki w wysokości powodującej osiągnięcie lub przekrocze-
nie przez nabywcę 10%, 25%, 30% lub 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Koncesja zmieniona została w następstwie wydania przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzji numer PPG/
69B/3491/W/2/2002/AS z dnia 20 września 2002 roku. Zmiana dotyczyła objęcia działalnością gospodarczą spółki 
dodatkowo następujących miast i gmin: Czempiń, Sława, Chojna, Myślibórz, i Lipiany.

– Koncesję na obrót paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców znajdujących się na terenie miasta i gminy 
Trzemeszno oraz gminy miejskiej Złotów na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 2011 roku

W dniu 12 grudnia 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją (znak: OPG/69/3491/W/2/2001/MS) 
wydał spółce KRI Sp. z o.o. koncesję na obrót paliwami gazowymi na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 
2011 roku. Przedmiotem działalności objętej koncesją jest wykonywana zawodowo, we własnym imieniu, w spo-
sób zorganizowany i ciągły zarobkowa działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym na potrze-
by odbiorców znajdujących się na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz gminy miejskiej Złotów. Koncesję wyda-
no na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 i nr 158, z późn. 
zm.) i art. 104 k.p.a.

Na podstawie tej koncesji KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest do zakupu paliw gazowych w ilości wynikającej z za-
wartych przez nią umów sprzedaży paliw gazowych. Ponadto spółka ma obowiązek niezwłocznego pisemnego 
informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze rozszerzenia lub ograniczenia działalności związa-
nej z obrotem paliwami gazowymi oraz innych przewidywanych zmianach mających istotny wpływ na warunki pro-
wadzenia działalności spółki, a także obowiązek pisemnego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami nie później niż w terminie 60 dni przed planowaną data 
podziału lub połączenia.

Koncesja zmieniona została w następstwie wydania przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzji numer OPG/
69B/3491/W/2/2002/AS z dnia 20 września 2002 roku. Zmiana dotyczyła objęcia działalnością gospodarczą spółki 
dodatkowo następujących miast i gmin: Czempiń, Sława, Chojna, Myślibórz, i Lipiany.
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– Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 2011 roku wytwa-
rzanego w źródle zlokalizowanym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu 

W dniu 12 grudnia 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją (znak: PCC/1004/3491/W/3/2001/ASA) 
wydał spółce KRI Sp. z o.o. koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 15 grudnia 2001 do 15 grudnia 
2011 roku. Przedmiotem działalności objętej koncesją jest wykonywana zawodowo, we własnym imieniu, w sposób 
zorganizowany i ciągły działalność zarobkowa polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wytwarzanego w źró-
dle zlokalizowanym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu, jedną siecią ciepłowniczą zasilającą odbiorców gminy Moryń, 
w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze maksymalnej 95° C w rurociągu zasilającym i 70° C w rurocią-
gu powrotnym. Koncesję wydano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.  
nr 54, poz. 348 i nr 158, z późn. zm.) i art. 104 k.p.a.

Na podstawie tej koncesji KRI Sp. z o.o. zobowiązana jest do przesyłania i dystrybucji ciepła w ilości wynikającej 
z zawartych przez nią umów na dostawę ciepła oraz realizacji zadań wynikających z założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło gminy Moryń. Ponadto spółka ma obowiązek pisemnego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki w określonych w decyzji terminach o zamiarze zbycia lub obciążenia zorganizowanej części majątku spół-
ki, a także zmiany lub rozwiązania umowy najmu sieci ciepłowniczej, której brak mógłby mieć negatywny wpływ na 
jakość, koszty lub standardy obsługi wraz z podaniem powodów, a także do niezwłocznego informowania Prezesa 
URE o zbyciu udziałów spółki w wysokości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie przez nabywcę 10%, 25%, 
30% lub 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Koncesja zmieniona została w następstwie wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji numer PCC/
1004B/3491/W/OPO/2002/AJ z dnia 30 września 2002 roku. Zmiana dotyczyła przedmiotu i zakresu działalności. 
Objęta nim zostało przesyłanie i dystrybucja ciepła z sieci ciepłowniczej nr 2 zasilanej ze źródła ciepła zlokalizowa-
nego w miejscowości Chojna przy ul. Różanej 16, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperatu-
rze 95° C w rurociągu zasilającym i 70° C w rurociągu powrotnym.

– Spółka KRI Sp. z o.o. posiada ponadto następujące pozwolenia wodnoprawne na przeprowadzenie przez 
wodę gazociągów:

– Pozwolenie wodnoprawne z dnia 6.06.2002 roku (znak: Oś.I.6224/9-2/2002) wydane przez Starostę Gryfiń-
skiego na wykonanie, na określonych w decyzji warunkach, przejścia gazociągiem średniego ciśnienia z rur 
PE SDR 11 D 225 × 20,5 pod dnem rowów melioracji wodnych szczegółowych /R-4 i R-4-5/ w Chojnie przy 
ul. Barwickiej działki nr 125, 124/1, 124/2 i 124/3.

– Pozwolenie wodnoprawne z dnia 24.03.2003 roku (znak: OŚR 6624-4/2003) wydane przez Starostę Kościańskiego 
na przekroczenie określonych w decyzji cieków gazociągiem wysokiego ciśnienia.

– Pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.06.2003 roku (znak: OS.I.6223-14/2003) wydane przez Starostę Toruńskiego 
na przeprowadzenie przez wodę gazociągu średniego ciśnienia PE de 160 pod dnem cieku podstawowego 
Struga Lubicka w km 0+215 w zlewni rzeki Wisły, metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Lubicz Dolny, 
ul. Dworcowa, na działkach nr 410, 412 i 93/1.

– Pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.08.2003 roku (znak: OS.I.6223-21/2003) wydane przez Starostę Toruńskiego 
na przeprowadzenie przez wodę gazociągu średniego ciśnienia PE de 160 w rurze osłonowej PE de 225 o dłu-
gości 56 m, na najniższej rzędnej 35,06 m n.p.m., na głębokości min. 1,5 m pod dnem rzek Drwęca w km 8+310 
w zlewni rzeki Wisły, metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz Górny – na dział-
kach nr 413/8, 415, 59 i 58. 

– Pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.10.2003 roku (znak: OS.I.6223-29/2003) wydane przez Starostę Toruńskiego 
na przeprowadzenie przez wodę gazociągu średniego ciśnienia PE de 160 w rurze osłonowej PE de 225 o dłu-
gości 154 m pod dnem rzek Drwęca w km 10+626 w zlewni rzeki Wisły, metodą przewiertu sterowanego w miej-
scowości Lubicz.

Poza powyższymi koncesjami i pozwoleniami KRI Sp. z o.o. nie posiada innych koncesji, zezwoleń na prowadze-
nie działalności gospodarczej ani pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego.

13.  Informacje o posiadanych przez Emitenta patentach, licencjach 
i znakach towarowych

13.1. Patenty, licencje i znaki towarowe Emitenta
Emitent jest w chwili obecnej w posiadaniu jednej istotnej licencji. W dniu 5 lipca 2002 roku na podstawie umowy 
licencyjnej zawartej z Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. uzyskał prawa do licencji na system Compact Slimliner. 
Umowa ma obowiązywać przez 5 lat od daty jej podpisania, czyli do dnia 5 lipca 2007 roku. Jej przedmiotem jest 
licencja na używanie systemu i licencjonowanej metody na terenie Polski na warunkach określonych w licencji 
zasadach. Licencja firmy Wavin dla technologii Compact Slimliner jest wyznacznikiem jakości, albowiem produkty 
Wavin są objęte podwójnym systemem zapewnienia jakości: wewnętrznym (ciągła kontrola jakości surowca) i ze-
wnętrznym (realizowanym poprzez laboratoria badawcze). Compact Slimliner jest tanim systemem bezwykopowej 
renowacji rurociągów ciśnieniowych. Jest rozwiązaniem optymalnym szczególnie, w przypadku gdy stary rurociąg 
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jest jeszcze w dobrym stanie, a problem stanowią jedynie drobne uszkodzenia, jak np. małe dziury i nieszczelno-
ści spowodowane korozją. Emitent wykorzystuje technologię objętą licencją jedynie w przypadku niektórych swo-
ich inwestycji.

Spółka posiada również dwa zarejestrowane znaki towarowe:

– Znak słowny: „piecobiogaz”. Rejestracja nastąpiła na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 5 lipca 2001 roku  
(znak: PP-ZR 130699) – znak ten został zarejestrowany pod numerem 130699. Decyzja została wydana na pod-
stawie art. 44 i 54 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz.U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.). 
Ochrona znaku towarowego trwać będzie przez okres 10 lat, licząc od dnia 2 kwietnia 1998 roku (daty zgłosze-
nia), a więc do dnia 2 kwietnia 2008 roku.

– Znak graficzny żółtego płomienia na tle poziomych pasków. Rejestracja nastąpiła na podstawie decyzji Urzędu 
Patentowego z dnia 17 września 2001 roku (znak: PP-ZR 132507) – znak ten został zarejestrowany pod nume-
rem 132507. Decyzja została wydana na podstawie art. 44 i 54 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach 
towarowych (Dz.U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku 
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508). Ochrona znaku towarowego trwać będzie przez 
okres 10 lat, licząc od dnia 2 kwietnia 1998 roku (daty zgłoszenia), a więc do dnia 2 kwietnia 2008 roku.

W oparciu o chronione prawem znaki firmowe (słowny i graficzny) budowana jest kluczowa wartość firmy – jej 
marka. Ochrona tych znaków upoważnia PBG S.A. do ich wyłącznego używania na terytorium całego kraju. Posia-
dany i chroniony znak towarowy pozwala na uczciwe i zgodne z prawem funkcjonowanie Spółki na konkurencyj-
nym rynku branży.

Emitent nie posiada w chwili obecnej zarejestrowanych patentów, nie złożył również wniosków o ich rejestrację.

Spółka posiada wymagane licencje na wszystkie użytkowane przez siebie programy komputerowe.

13.2.  Patenty, licencje i znaki towarowe posiadane przez inne podmioty Grupy 
Kapitałowej PGB

13.2.1. Spółka „elwik” Sp. z o.o.

„elwik” Sp. z o.o. nie posiada w chwili obecnej żadnych patentów ani znaków towarowych. Nie złożyła również żad-
nych wniosków o ich rejestrację.

Spółka posiada wymagane licencje na wszystkie użytkowane przez siebie programy komputerowe.

13.2.2. Spółka ATG Sp. z o.o.

W dniu 12 grudnia 2000 roku spółka ATG Sp. z o.o. złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o rejestrację znaku 
towarowego słowno-graficznego zawierającego napis ATG; powyżej napisu znajduje się finezyjny trójkąt w kolo-
rze granatowym. Do dnia dzisiejszego znak ten nie został zarejestrowany. Znak ten służy wyróżnieniu spółki ATG  
Sp. z o.o. na konkurencyjnym rynku branży i utrwaleniu jej nazwy w świadomości klientów.

ATG Sp. z o.o. nie posiada żadnych patentów ani innych znaków towarowych. Nie złożyła również żadnych innych 
wniosków o ich rejestrację.

Spółka posiada wymagane licencje na wszystkie użytkowane przez siebie programy komputerowe.

13.2.3. Spółka KRI Sp. z o.o.

Spółka KRI Sp. z o.o. nie posiada w chwili obecnej żadnych patentów, licencji ani znaków towarowych. Nie złożyła 
również żadnych wniosków o ich rejestrację.

Spółka posiada wymagane licencje na wszystkie użytkowane przez siebie programy komputerowe.

14. Prace badawczo-rozwojowe
Prowadzone prace badawczo-rozwojowe Emitenta polegają na dostosowaniu wykorzystywanych technologii do 
wymogów technicznych realizowanych projektów. Dla przykładu Emitent: 

– opracował technologię, a następnie zrealizował budowę pierwszej w Polsce bezobsługowej kopalni gazu ziem-
nego w Bonikowie; prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie Emitent prowadził w okresie od stycznia 1998 r. 
do czerwca 1999 r., ponosząc nakłady w kwocie 719 tys. zł;

– wdrożył technologię budowy kopalni ropy naftowej z wykorzystaniem innowacyjnej wysokotemperaturowej 
metody oczyszczania ropy z siarkowodoru – przedsięwzięcie to miało miejsce w okresie od stycznia 2002 r. do 
czerwca 2003 r., przy zaangażowaniu nakładów Emitenta o wartości 1 413 tys. zł.

W powyższym aspekcie Emitent współpracuje z zewnętrznymi biurami projektowymi. 
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Obecnie Emitent prowadzi prace nad zintegrowanym systemem nadzoru rurociągów (wykrywanie nieszczelności) 
oraz modernizacją systemu zdalnego nadzoru opartego o analizę fali zmiany ciśnienia w rurociągach – nakłady 
poniesione na ten cel w okresie od czerwca do grudnia 2003 r.osiągnęły kwotę 414 tys. zł. 

Ponadto w fazie doświadczalnej znajduje się technologia mikrokogeneracji tj.: system elektrociepłowni blokowej 
łączącej produkcję energii elektrycznej i ciepła ze spalania gazu ziemnego w silniku tłokowym – Emitent przezna-
czył na prace badawczo rozwojowe w tym zakresie kwotę 579 tys. zł.

15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
W okresie 2001-2003 Emitent i Grupa Kapitałowa przeprowadziła program inwestycyjny w wyniku, którego ponio-
sła nakłady na aktywa trwałe.

PBG S.A. – nakłady inwestycyjne w latach 2001-2003 i w I kw. 2004 roku

Wyszczególnienie 
w okresie (dane w tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Rzeczowe aktywa trwałe 3 051 13 757 4 275 12 298
Wartości niematerialne i prawne 48 362 855 462
Długoterminowe aktywa finansowe 4 004 2 189 11 907 0
Ogółem 7 103 16 308 17 037 12 760

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta

Grupa Kapitałowa – nakłady inwestycyjne w latach 2001-2003 i w I. kw 2004 roku

Wyszczególnienie 
w okresie (dane w tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Rzeczowe aktywa trwałe 3 870 15 164 13 089 12 298
Wartości niematerialne i prawne 71 476 1 098 462
Długoterminowe aktywa finansowe – 2 468 675 0
Ogółem 3 941 18 108 14 862 12 760

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych od Emitenta.

W latach 2001-2003 Emitent podejmował inwestycje na terenie kraju. 

Do głównych nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe zaliczyć można:

– W 2001 r. – budowa sieci gazowych w Złotowie i Trzemesznie, finansowana środkami pozyskanymi z kredytu, 
zgodnie z umową zawartą z BRE Bankiem S.A. 18.01.2001 r. nr 06/014/01/Z/IN. Łącznie nakłady poniesione na 
ten cel wyniosły 5 040 tys. zł.

– W kolejnych latach Emitent inwestował przede wszystkim w urządzenia techniczne i maszyny. Zakupy z tego 
tytułu w 2002 r. wyniosły 1 579 tys. zł, a w 2003 r. 5 488 tys. zł.
– Do najistotniejszych inwestycji w 2003 r. należy zakup dwóch koparek hydraulicznych kołowych o wartości 

502 tys. każda, zakup kolejnych koparek hydraulicznych na kwotę 534 tys. oraz 602 tys. zł, a także koparko- 
-ładowarek Caterpillar, 

– W 2002 r., oprócz środków własnych, Emitent w 60% sfinansował inwestycje dzięki zawartym umowom 
leasingowym. W 2003 r. środki pozyskane z leasingu stanowiły 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych. 
Ponadto Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Handlowym S.A. (kwota 1 500 tys. zł), 
przeznaczony na zakup koparek kołowych i hydraulicznych.

– Do znaczących inwestycji Emitenta zaliczyć też należy budowę nowego biurowca zakończoną w 2003 r. – nakła-
dy inwestycyjne na ten cel wyniosły łącznie 3 589 tys. zł i zostały sfinansowane w ramach własnych środków.

W 2002 r. duże znaczenie miały inwestycje kapitałowe. Emitent wniósł w postaci aportu zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa do KRI sp. z o.o., nabywając udziały o wartości netto 9 250 tys. zł. Ponadto dokonana została 
transakcja zakupu akcji Hydrobudowy – Włocłwek S.A. o wartości 2 503 tys. zł. Emitent założył także spółkę „elwik”, 
obejmując udziały w kwocie 154 tys. 

Inwestycje kapitałowe Emitent realizował dzięki własnym środkom.

W 2003 r. Emitent w ramach inwestycji kapitałowych kontynuował nabycie akcji Hydrobudowy – Włocławek, pono-
sząc na ten cel nakłady o wartości 2 189 tys. zł. 

Emitent nie podejmował w latach 2001-2003 uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach 
oraz stowarzyszeniach.

W I kwartale 2004 r. do głównych nakładów inwestycyjnych Emitenta w rzeczowe aktywa trwałe zaliczyć można:

– nakłady związane z modernizacją budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – kwota 1.870 tys. zł, 
pokryta z własnych środków,

– nabycie, na podstawie zawartych umów leasingowych, dwóch ciągników siodłowych SCANIA o wartości 203 tys. zł 
każdy oraz koparko-ładowarki o wartości 152 tys. zł.

Emitent w ramach inwestycji kapitałowych nabył udziały w spółce ATG, ponosząc na ten cel nakłady w kwocie 
4.004 tys. zł.
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16.  Informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, pożyczki, 
poręczenia, gwarancji oraz o istotnych zobowiązaniach 
wekslowych, zobowiązaniach wynikających z praw pochodnych 
lub innych instrumentów finansowych, zobowiązaniach 
wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych 
oraz o innych istotnych zobowiązaniach Emitenta

16.1. Istotne umowy kredytu

16.1.1. Istotne umowy kredytu zawarte przez Emitenta 

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent jest stroną umów kredytu zawartych z DZ BANK S.A., Bankiem 
Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., BZ WBK S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A. 

Informację o zawartych umowach istotnych dla działalności Emitenta z uwagi na wysokość kredytu, jego przezna-
czenie lub udzielone zabezpieczenia przedstawia poniższa tabela. 

Istotne umowy kredytu zawarte przez Emitenta 

Bank, data 
zawarcia 
umowy

Rodzaj 
kredytu

Kwota i waluta kre-
dytu, termin spłaty, 

kwota pozostała  
do spłaty

Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia

BZ WBK S.A. 
26.11.2003 r. 

Kredyt 
rewolwin-

gowy

14.500.000 PLN
30.09.2004 r. 

spłata kredytu naj-
później w ostatnim 

dniu terminu

Finansowanie niedoboru kapitału obrotowego;
pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzo-

nych w Banku,
hipoteka kaucyjna na podstawie do kwoty 2.000.000 zł na nieruchomości poło-

żonej w Wysogotowie k. Poznania, gm. Tarnowo Podgórne, wpisanej do KW  
nr 91909 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wraz z cesją wierzytel-

ności z ubezpieczenia tej nieruchomości,
przelew wierzytelności wynikających z umów z PGNiG S.A. na łączną kwotę 

7.997.600 PLN oraz przyszłych wierzytelności z umów sprzedaży towarów lub 
usług,

zastaw rejestrowy na dźwigu typu Liebherr wraz z cesją wierzytelności z jego 
ubezpieczenia,

weksel własny in blanco kredytobiorcy

DZ BANK S.A. 
26.02.2003 r.

Kredyt  
terminowy

12.000.000 PLN
27.02.2009 r. 
spłata kredy-

tu rozpocznie się 
30.03.2004 r.

Spłata kredytów oraz finansowanie bieżącej działalności;
hipoteka zwykła w kwocie 6.000.000 PLN na zabudowanej nieruchomości 

Emitenta, położonej w gminie Tarnowo Podgórne obręb Wysogotowo dział-
ka 64/17 opisanej w KW 136241,

przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia tej nieruchomości,
zastaw rejestrowy na 21.854 udziałach o wartości nominalnej 500 PLN  

każdy spółki KRI Sp. z o.o.,
zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 76233 akcjach spółki 

Hydrobudowa-Włocławek S.A. o wartości nominalnej 50 PLN każda,
weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,

pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
Bank Handlowy 
w Warszawie 
S.A. O/Poznań 
12.06.2003 r. 

Kredyt  
płatniczy

12.000.000 PLN
10.06.2004 r. 

do spłaty pozostało 
6.000.000 PLN

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
cesja należności z umowy nr 9/I/2003 z dnia 12.05.2003 r. z BN NAFTO-
MONTAŻ Sp. z o.o. o zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. 
10.09.2002 r. 

Kredyt in-
westycyjny, 
preferencyj-
ny związany 
z ochroną 

środowiska

11.231.280 PLN 
15.12.2011 r. 

do spłaty pozostało 
5.947.744 PLN

Dofinansowanie przedsięwzięcia gazyfikacji na terenie Miasta i Gminy Myślibórz 
oraz Miasta Lipiany;

weksel własny in blanco Emitenta z poręczeniem Jerzego i Małgorzaty  
Wiśniewskich, Marka Grunta, Tomasza Worocha, Darii Woroch,

gwarancja bankowa BRE BANK S.A. Oddział w Poznaniu na 11.231.280 PLN

Bank Handlowy 
w Warszawie S.A.  
O/Poznań 
14.12.2001 r. 

Kredyt  
w rachunku 
bieżącym

6.500.000,00 PLN
10.09.2004 r.

spłata kredytu naj-
później w ostatnim 

dniu terminu

Finansowanie bieżącej działalności;
cesja należności z kontraktu EB/PKT-05/01/2001 z dnia 11.12.2001 r. zawarte-

go z Energobaltic Sp. z o.o., na kwotę 11.680.000 zł,
cesja należności z umowy z PGNiG S.A. o prace projektowe i roboty budow-

lane nr TG/1/02/084 z dnia 10.12.2002 r. na kwotę 3.730.000 PLN,
cesja należności z umów z TESGAS Sp. z o.o. o kompleksową realizację in-
westycji nr TG/1/02/048b, nr TG/1/02/050b, nr TG/1/02/047a, nr TG/1/02/044, 

nr TG/1/02/044A w łącznej wysokości 1.376.186 PLN,
cesja wierzytelności z umów z PGNiG S.A. o Generalne Realizatorstwo Inwe-

stycji nr 2/WI/OGN/2003 z dnia 08.05.2003 r. o wartości 6 900 000 PLN
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Bank, data 
zawarcia 
umowy

Rodzaj  
kredytu

Kwota i waluta kre-
dytu, termin spłaty, 

kwota pozostała  
do spłaty

Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia

Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. 
O/Poznań 
14.12.2001 r.

Kredyt płat-
niczy

6.000.000 PLN
spłata w trzech  

ratach 
od 29.10.2004 r. 
do 31.12.2004 r. 

Finansowanie realizacji II etapu inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie Zło-
ża Gazu Ziemnego Brońsko” zgodnie z umową nr 9/I/2003 z dnia 12.05.2003 r. 
cesja wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową cesji wierzytelności nr PBP/

640-CWK-0067/03

DZ BANK S.A. 
26.02.2003 r.

Kredyt  
w rachunku 
bieżącym

6.000.000,00 PLN
30.08.2005 r.

spłata kredytu naj-
później w ostatnim 

dniu terminu

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
przelew wierzytelności z tytułu umów stałego zlecenia zawartych przez 

Emitenta z PGNiG S.A. na łączną kwotę 4.997.019,50 PLN,
przelew wierzytelności z tytułu umów z TESGAS Sp. z o.o. na łączną kwotę 

3.432.000 PLN,
przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych należących do Kre-

dytobiorcy o wartości 2.675.264,07 PLN
przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków trwałych,

weksel własny in blanco Emitenta,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego

Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. 
O/Poznań 
07.10.2003 r. 

Kredyt in-
westycyjny

1.500.000 PLN
20.11.2006 r. 

do spłaty pozostało 
1.332.000 PLN

Zakup 4 koparek kołowych, hydraulicznych;
zastawy rejestrowe na czterech pojazdach mechanicznych zgodnie z umo-

wami zastawu nr PBP/640-ZR-RT/0062/03 i nr PBP/640-ZR-RT/0063/03 z dnia 
07.10.2003 r. oraz PBP/640-ZR-RT/0075/03 i ZR-RT/0075/03 z dnia 27.11.2003 r.,

cesja praw z polis ubezieczeniowych pojazdów mechanicznych zgod-
nie z umową cesji praw z polis ubezpieczeniowych nr PBP/640-CP/0347/03 

z 7.10.2003 r. z późniejszymi zmianami
Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. 
O/Poznań 
04.03.2003 r. 

Kredyt in-
westycyjny

1.335.000 PLN
03.03.2006 r.

do spłaty pozostało 
975.000 PLN

Finansowanie zakupu samochodów;
zastaw rejestrowy na 27 pojazdach mechanicznych Emitenta, na podstawie 

umów o ustanowienie zastawu rejestrowego

Źródło: Emitent

16.1.2. Istotne umowy kredytu zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG
Informację o umowach kredytu zawartych przez podmioty Grupy Kapitałowej PBG istotnych dla działalności Grupy Kapita-
łowej PBG z uwagi na wysokość kredytu, jego przeznaczenie lub udzielone zabezpieczenia przedstawia poniższa tabela.
Istotne umowy kredytu zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG
Bank, data 
zawarcia 
umowy

Rodzaj kre-
dytu, kredy-

tobiorca

Kwota kredytu, 
waluta kredytu, 
termin spłaty

Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia

Westdeutche 
Landesbank 
Polska S.A. 
13.12.2002 r.

Inwestycyjny
KRI Sp. z o.o.

11.700.000 EURO
do 13.12.2012 r. 

do spłaty pozostało 
10.776.316 EURO

Finansowanie sieci rozdzielczych gazowych wysokiego i średniego ciśnie-
nia wraz z przyłączami na terenie gminy/miasta Myślibórz, Lipiany, Trze-

meszno, Złotów Sława, Chojna, Czempiń, Jarogniewice;
List Patronacki RWE Gas AG

zastaw rejestrowy na finansowanych obiektach – zbiorze rzeczy ruchomych 
i praw stanowiących gospodarczą całość

BRE BANK S.A. 
15.10.2003 r.

Inwestycyjny
KRI Sp. z o.o. 

6.000.000 PLN
do 31.12.2009 r. 

do spłaty pozostało 
4.400.000 PLN

Refinansowanie sieci gazociągowej średniego ciśnienia na terenie miasta 
Trzemeszno;

weksel in blanco KRI Sp. z o.o. poręczony przez Jerzego i Małgorzatę  
Wiśniewskich,

zastaw rejestrowy na sieci gazociągowej średniego ciśnienia stanowiącej 
własność KRI Sp. z o.o. wraz z cesją wierzytelności z tytułu ubezpieczenia 

przedmiotu zastawu, cesja wierzytelności z umowy Paroc Trzemeszno  
Sp. z o.o. z tytułu przyłączenia do sieci gazowej,

cesja wierzytelności z umowy z PGNiG z tytułu użytkowania dystrybucyjnej 
sieci gazowej w Mieście i Gminie Trzemeszno

DZ BANK 
POLSKA S.A. 
15.10.2003 r. 

W rachunku 
bieżącym

KRI Sp. z o.o.

3.000.000 PLN
do 14.10.2004 r. 

spłata kredytu naj-
później w ostatnim 

dniu terminu

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
weksel własny in blanco,

przewłaszczenie na zabezpieczenie sieci gazowej w Złotowie o wartości 
8.378.509 PLN wraz z cesją wierzytelności z tytułu ubezpieczenia tej sieci,
przelew wierzytelności z tytułu umów sprzedaży gazu ziemnego w zakresie 

sieci gazowej w Złotowie o łącznej wartości 360.000 PLN

ING Bank  
Śląski S.A.  
CBK w Poznaniu  
19.03.2004 r. 

Obrotowy  
w formie linii 
odnawialnej 

ATG  
Sp. z o.o. 

2.000.000 PLN 
spłata jednorazowo 

w dniu  
18.03.2005 r. 

Finansowanie aktywów obrotowych w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej; 

weksel własny ATG Sp. z o.o. poręczony do kwoty 2.000.000 PLN przez PBG S.A.,  
Tesgas Sp. z o.o., Jerzego Wiśniewskiego, Małgorzatę Wiśniewską,

przewłaszczenie własności towarów handlowych o wartości 2.000.000 zł,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tych zapasów,

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi kredytobiorcy 
w FORTIS BANK Polska S.A., Nordea Bank S.A. i ING Bank Polski S.A. 

Kredyt Bank S.A. 
O/Wrocław 
20.08.2001 r. 

Obrotowy de-
nominowany
KRI Sp. z o.o.

1.100.000 EURO
do 31.07.2004 r. 

do spłaty pozostało 
963.481,12 EURO

Finansowanie należności długoterminowych od gminy Pyrzyce;
przelew wierzytelności od Urzędu Gminy w Pyrzycach o wartości 5.447.791 PLN,
weksel własny in blanco poręczony przez Małgorzatę i Jerzego Wiśniewskich 

Źródło: Emitent 
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16.2. Istotne umowy pożyczki

16.2.1. Istotne umowy pożyczki zawarte przez Emitenta 
Do dnia sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent udzielił pożyczek na łączną kwotę 28.034.023 PLN. Informa-
cję o istotnych pożyczkach udzielonych przez Emitenta zawiera poniższa tabela. 

Istotne pożyczki udzielone przez Emitenta 

Pożyczkobiorca Data zawarcia 
umowy Kwota pożyczki Informacja o terminie spłaty, oprocentowaniu, zabez-

pieczeniu

ELWIK Sp. z o.o. 03.09.2002 r. 2.000.000 PLN 

Termin spłaty: od 3.09.2012 r. do 3.09.2013 r.  
w miesięcznych ratach 

Oprocentowanie WIBOR 3M + 2% 
Pożyczka niezabezpieczona 

HYDROBUDOWA  
WŁOCŁAWEK S.A. 30.06.2002 r. 1.150.000 PLN 

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 12.11.2002 r. 1.410.000 PLN  

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 05.03.2003 r. 1.525.039,86 

PLN

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 03.05.2003 r. 1.613.000 PLN

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 02.06.2003 r. 1.697.926,88

 PLN

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 01.07.2003 r. 1.936.000 PLN

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 01.09.2003 r. 1.528.745,20 

PLN  

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

HYDROBUDOWA 
WŁOCŁAWEK S.A. 01.10.2003 r. 1.094.817,88 

PLN

Termin spłaty: 31.12.2007 r.
w równych miesięcznych ratach od I 2005r.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 1%
Zabezpieczenie: weksel in blanco

KRI Sp. z o.o. 30.09.2003 r. 1.200.000 PLN

Termin spłaty: 30.09.2004 r. 
(kwota główna została już spłacona)

Oprocentowanie 5,2% w okresie uruchomienia 
Pożyczka niezabezpieczona 

KRI Sp. z o.o. 13.11.2003 r. 3.528.000 PLN

Termin spłaty: 30.11.2011 r. 
w równych rocznych ratach od XI 2004r. 

Oprocentowanie 8,2% p.a.
Pożyczka niezabezpieczona

Źródło: Emitent

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent nie zaciągał żadnych istotnych pożyczek.

16.2.2. Istotne umowy pożyczki zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego KRI Sp. z o.o. nie udzielała żadnych pożyczek. Na dzień sporządze-
nia prospektu emisyjnego KRI Sp. z o.o. zaciągnęła od Emitenta pożyczkę w wysokości 3.528.000 PLN, opisaną 
w punkcie 16.2.1. 

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego KRI Sp. z o.o. zaciągnęła od RWE Gas AG w Dortmundzie pożyczkę w wy-
sokości 3.672.000 PLN. Pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy wynoszącej 8,2% w stosunku rocznym. Spłata 
pożyczki ma nastąpić do dnia 30 listopada 2011 roku w równych rocznych ratach, począwszy od listopada 2004 roku. 

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego „elwik” Sp. z o.o. jest stroną umowy pożyczki zawartej w dniu 3 wrze-
śnia 2003 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako pożyczko-
dawcą. Pożyczka w kwocie 2.000.000 PLN zaciągnięta została na dofinansowanie budowy sieci sanitarnej i desz-
czowej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym. Pożyczka oprocentowana jest 
według stopy zmiennej wynoszącej w dniu zawarcia umowy 6% w stosunku rocznym. Spłata pożyczki ma nastą-
pić od dnia 31 sierpnia 2004 r. do dnia 31 maja 2008 roku w równych kwartalnych ratach. Pożyczka zabezpieczo-
na jest gwarancją bankową Banku Spółdzielczego w Grębocinie.
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16.3. Istotne umowy poręczenia

16.3.1. Istotne umowy poręczenia zawarte przez Emitenta

W dniu 31.07.2002 r. Emitent poręczył wobec BZ WBK Leasing S.A. oraz wobec BZ WBK Finance & Leasing S.A. 
za zobowiązania Spółek TESGAS Sp. z o.o. w Wysogotowie, ATG Sp. z o.o. w Poznaniu, KRI Sp. z o.o. w Wysogo-
towie, PGS Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa-Włocławek S.A. we Włocławku, wynikające z przyszłych umów leasingo-
wych. Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent poręcza zobowiązania z tego tytułu na łączną kwotę 
2.350.607,40 PLN. 

W dniu 29 grudnia 2003 roku Emitent poręczył wobec KREDYT BANKU S.A. w Warszawie za zobowiązania „Pieco-
biogaz” Przedsiębiorstwo Usług Gazowniczych Ryszard Wiśniewski w Poznaniu z tytułu zobowiązania do zapłaty 
ceny nabycia wierzytelności w wysokości 5.583.378,06 PLN za kwotę 5.196.938,28 PLN.

W dniu 16 grudnia 2003 roku Emitent poręczył wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie za zobowiązania DPV SERVICE Sp. z o.o. w Zakęciu z tytułu pożyczki udzielonej w kwo-
cie 4.122.000,00 PLN.

Informację na temat istotnych poręczeń wekslowych udzielonych przez Emitenta na dzień sporządzenia prospektu 
emisyjnego zawiera poniższa tabela.

Istotne zobowiązania z tytułu poręczeń wekslowych Emitenta

Nazwa dłużnika 
głównego Nazwa wierzyciela Kwota poręczenia Przedmiot poręczenia Okres poręczenia

TESGAS Sp. z o.o. Powszechny Bank 
Kredytowy S.A. 1.200.000 CHF Spłata kredytu 

inwestycyjnego
01.10.2001 r. 
27.09.2006 r. 

ATG Sp. z o.o. Nordea Bank Polska S.A. 1.000.000 PLN Spłata kredytu 
obrotowego

07.07.2003 r. 
07.07.2004 r. 

ATG Sp. z o.o. EBRO TRADE Sp. z o.o. 2.260.500 PLN Zapłata ceny za 
zakupiony towar do 07.07.2004 r. 

Źródło: Emitent 

16.3.2. Istotne umowy poręczenia innych podmiotów Grupy Kapitałowej PBG

Inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG nie są stroną żadnych istotnych umów poręczenia.

16.4. Istotne umowy gwarancji

16.4.1. Istotne umowy gwarancji zawarte przez Emitenta 

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent uzyskał gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania 
kontraktu oraz gwarancje bankowe na łączną kwotę 18.168.075,60 zł. Informację o uzyskanych istotnych gwaran-
cjach zawiera poniższa tabela.

Istotne umowy gwarancji zawarte przez Emitenta
Gwarant  
i numer gwarancji

Beneficjent 
gwarancji

Rodzaj  
gwarancji

Wartość  
gwarancji

Okres  
obowiązywania Zabezpieczenia

TUiW CIGNA STU S.A. 
1502/07/A261758/2003

Lubelski Za-
rząd Drogowych 
Przejść Granicz-
nych w Chełmie

Gwarancja nale-
żytego wykona-

nia kontraktu
870.000 PLN 8.12.2003

14.06.2004

Weksel in blanco poręczony 
przez

Hydrobudowę-Włocławek S.A.

TUiR CIGNA STU S.A. 
1502/07/A261774/2003

Elektrownia  
Bełchatów S.A.

Gwarancja nale-
żytego wykona-

nia kontraktu

2.000.000 
PLN 

13.01.2004
18.05.2004 Gwarancja

TUiR CIGNA STU S.A.
1502/07/A261765/2003

Miasto Stołeczne  
Warszawa

Gwarancja  
wadialna

723.000 
EURO 

16.12.2003
25.04.2004

Weksel in blanco poręczony 
przez

Hydrobudowę-Włocławek S.A.

BRE BANK S.A.
06/135/Z/BF/02 BOŚ S.A.

Gwarancja  
terminowej  

spłaty kredytu 

11.231.280 
PLN

27.09.2002
20.12.2011

– Cesja wierzytelności z tytułu 
umowy z Miastem i Gminą My-
ślibórz o kompleksową gazyfi-

kację oraz uciepłownienie 
– Cesja wierzytelności z ty-

tułu umowy z Miastem Lipia-
ny o kompleksową gazyfikację 

oraz uciepłownienie 
– 3 weksle in blanco

Źródło: Emitent 

16.4.2. Istotne umowy gwarancji zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG nie były stroną żadnych 
umów gwarancji. 
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16.5. Istotne zobowiązania wekslowe

16.5.1. Istotne zobowiązania wekslowe Emitenta 

Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Emitent jest zobowiązany do zapłaty weksla z wystawienia T.D. Wil-
liamson S.A. w Belgii na kwotę 76.053 EURO. Weksel jest wekslem płatniczym opiewającym na ostatnią ratę ceny 
za maszyny i urządzenia nabyte zgodnie z zamówieniami nr 1-POL-17850 z dnia 14 lutego 2001 roku i 1-POL-17898 
z dnia 16 marca 2001 roku. 

Inne zobowiązania wekslowe Emitenta wynikają z weksli in blanco wystawionych przez Emitenta na zabezpieczenie 
zobowiązań wynikających z umów handlowych, leasingu, kredytu oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. 
Powstanie tych zobowiązań wekslowych Emitenta nie ma charakteru samodzielnego i jest uwarunkowane niewy-
wiązaniem się przez Emitenta z postanowień umów, które zabezpieczają. Istotne przyszłe zobowiązania wekslowe 
z tytułu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez Emitenta wskazano w punkcie 16.1.1 niniejszego rozdzia-
łu. Istotne przyszłe zobowiązania z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych przez Emitenta wskazano w punkcie 
16.3.1. Istotne przyszłe zobowiązania z tytułu zabezpieczenia gwarancji bankowych poręczeń wekslowych udzielo-
nych Emitentowi wskazano w punkcie 16.4.1.

16.5.2. Istotne zobowiązania wekslowe innych podmiotów Grupy Kapitałowej PBG 

KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie jest zobowiązane wekslowo z tytułu weksli wystawionych na zabezpieczenie spłaty 
zaciągniętych kredytów opisanych w punkcie 16.1.2 niniejszego rozdziału.

16.6.  Pozostałe istotne zobowiązania wynikające z praw pochodnych lub innych 
instrumentów finansowych, zobowiązania wynikające z emitowanych 
dłużnych papierów wartościowych oraz inne istotne zobowiązania Emitenta

Na Emitencie ani na spółkach Grupy Kapitałowej PBG nie ciążą żadne zobowiązania z praw pochodnych, instru-
mentów finansowych czy też zobowiązania wynikające z emitowanych dłużnych papierów finansowych.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent jest stroną 63 umów leasingu zawartych z Caterpillar Financial Services 
Poland Sp. z o.o., Wielkopolskim Towarzystwem Leasingowym S.A., Reiffeisen-Leasing Polska S.A., BZ WBK Finan-
ce & Leasing S.A., BZ WBK Finance & Leasing S.A., BNP PARIBAS Lease Group Sp. z o.o. Przedmiotem leasingu są 
samochody oraz maszyny i urządzenia niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonanie umów leasin-
gowych zabezpieczone jest wekslami własnymi Emitenta. Łączna wartość umów stanowi kwotę 8.842.724,17 PLN.  
Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego łączne zadłużenie Emitenta z tytułu rat leasingowych wraz z odsetka-
mi wynosi 4.571.370,52 PLN (opcja bez wykupu), 4.931.122,25 PLN (opcja z wykupem). Wysokość miesięcznych rat 
leasingowych ustalona została z uwzględnieniem sezonowych różnic w wysokości przychodów uzyskiwanych przez 
Emitenta. W roku 2003 średnie miesięczne obciążenie z tytułu rat leasingowych wynosiło 1.979,81 PLN.

Spółka KRI Sp. z o.o. na dzień sporządzenia Prospektu jest stroną 8 umów leasingu zawartych z Franfinance Polska 
Sp. z o.o. oraz BZ WBK Finance & Leasing S.A. Przedmiotem leasingu są samochody oraz maszyny i urządzenia 
niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonanie umów leasingowych zabezpieczone jest wekslami 
własnymi Spółki KRI Sp. z o.o. Łączna wartość umów stanowi kwotę 4.328.530,14 PLN. Na dzień sporządzenia pro-
spektu emisyjnego łączne zadłużenie Spółki KRI Sp. z o.o. z tytułu rat leasingowych stanowi kwotę 3.633.360,71 PLN.  
Wysokość miesięcznych rat leasingowych ustalona została z uwzględnieniem sezonowych różnic w wysokości 
przychodów uzyskiwanych przez Spółki KRI Sp. z o.o. W roku 2003 średnie miesięczne obciążenie z tytułu rat 
leasingowych wynosiło 95.906,61 PLN.

17. Nieruchomości

17.1. Nieruchomości w posiadaniu Emitenta
Emitent jest właścicielem ośmiu nieruchomości, z których jedynie dwie mają istotne znaczenie dla Spółki, gdyż 
znajduje się na nich jej siedziba oraz hale produkcyjne i magazynowe.

17.1.1. Nieruchomości istotne dla Emitenta

Nieruchomości istotne dla Emitenta to:

– Nieruchomość położona w Wysogotowie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą 91.909

Nieruchomość ta składa się z działki 63/7 o powierzchni 6.490 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości, gdyż 
nieruchomość przekazana została jako aport przez jednego z jej założycieli – umowa przeniesienia własności nie-
ruchomości sporządzona została w formie aktu notarialnego w dniu 17.02.1998 roku, nr Rep A 405/98, przez not. 
A. Adamskiego.
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W księdze wieczystej w dziale IV wpisane są następujące hipoteki kaucyjne:

a) 200.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eksportu S.A. – wpis z dnia 20.01.1997 roku,

b) 100.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eksportu S.A. – wpis z dnia 20.01.1997 roku,

c) 300.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eksportu S.A. – wpis z dnia 3.06.1998 roku,

d) 400.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eksportu S.A. – wpis z dnia 2.06.2000 roku,

e) 1.000.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eksportu S.A. – wpis z dnia 30.10.2002 roku,

f) 2.000.000 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. – wpis z dnia 29.12.2003 roku.

Spółka w dniu 18.12.2003 roku złożyła w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XIII Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek 
o wykreślenie hipotek wymienionych w punktach od a do e, dołączając do wniosku kwit mazalny – zgodę na wykre-
ślenie hipotek – wystawiony przez Bank Rozwoju Eksportu S.A. w dniu 2.12.2003 roku znak BRE/OP/WK/ 44 21/
893/03. W księdze wieczystej wpisana jest wzmianka dotycząca przedmiotowego wniosku.

Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy o kubaturze 5.626 m3 oraz hala magazynowa o kubaturze 1.110 m3.

– Nieruchomość położona w Wysogotowie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą nr 136.241

Nieruchomość ta składa się z działki 64/17 o powierzchni 8.313 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości na pod-
stawie umowy sprzedaży – umowa w formie aktu notarialnego sporządzona została w dniu 9.07.1998 roku, nr Rep. 
A 2668/98, przez not. A. Adamskiego. W księdze wieczystej w dziale IV wpisana jest hipoteka zwykła w wysokości 
6.000.000 zł na rzecz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. tytułem zabezpieczenia kredytu wpis 7.04.2003 roku.

W księdze wieczystej figuruje wzmianka o wniosku złożonym w dniu 24.04.2003 roku przez Danutę Marcinkowską 
o wpisanie w dziale III (do współobciążenia z nieruchomością zapisaną w księdze wieczystej 66.276) służebności 
drogi koniecznej.

Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy o kubaturze 3.420,4 m3. oraz hala o kubaturze 8.292,7 m3.

17.1.2. Nieruchomości Emitenta niebędące istotnymi

Nieruchomości Emitenta, które dla niego nie są istotne to:

– Nieruchomość położona w Lusówku-Rozalinie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy 
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą 67.014

Nieruchomość składa się z działki 422/4 o powierzchni 17.662 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości na podsta-
wie umowy sprzedaży – umowa sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 4.07.2003 roku, nr Rep. A 5429/03,  
przez not. W. Sajdak. Działka 422/4 w październiku 2003 roku podzielona została na 12 działek przeznaczonych 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (decyzja Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.10.2003 roku znak 
WZP 7430/58/2003). Nieruchomość nie jest zagospodarowana.

– Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Ochota 15, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi 
księgę wieczystą 7.550

Nieruchomość składa się z działki 16 o powierzchni 652 m2, zabudowana wolno stojącym jednorodzinnym budyn-
kiem mieszkalnym. Spółka nabyła własność nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży – umowa sporządzona 
została w formie aktu notarialnego w dniu 28.08.2003 roku, nr Rep. A 8931/2003, przez not. A. Adamskiego. W księ-
dze wieczystej w dziale IV wpisana jest hipoteka kaucyjna w wysokości 200.000 zł na rzecz Banku Rozwoju Eks-
portu S.A. – wpis 20.01.1997 roku. Nieruchomość w dniu 21.01.2004 roku przekazana została przez Spółkę umową 
użyczenia Towarzystwu Przywracania Rodziny.

– Nieruchomość położona we wsi Klicko gmina Myślibórz, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi 
księgę wieczystą 35.159

Nieruchomość składa się z działki 97/1 o powierzchni 861 m2 Spółka nabyła własność nieruchomości na podsta-
wie umowy sprzedaży – umowa sporządzona została w formie aktu notarialnego w dniu 26.03.2002 roku, nr Rep. 
A 1206/2002, przez not. M. Kacprzyka. Na nieruchomości znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu o kuba-
turze 53,67m3.

– Nieruchomość położona we wsi Sulimierz gmina Myślibórz, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowa-
dzi księgę wieczystą 35.190

Nieruchomość składa się z działki 343/1 o powierzchni 474 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości na pod-
stawie umowy sprzedaży – umowa w formie aktu notarialnego sporządzona została dnia 17.04.2002 roku, nr Rep. 
A 1585/2002, przez not. M. Kacprzyka. W dziale IV księgi wieczystej wpisane są dwie hipoteki umowne w kwocie 
2.000 zł i 8.000 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Myśliborzu. Na nieruchomości znajduje się gazociąg wysokie-
go ciśnienia oraz układ przyłączeniowy dla gminy Lipiany. Nieruchomość wykorzystywana jest przez KRI Sp. z o.o. 
w Wysogotowie.
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– Nieruchomość położona w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Ośrodek 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą 25.939

Nieruchomość składa się z działki 158/1 o powierzchni 1.750 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości na pod-
stawie umowy sprzedaży – umowa w formie aktu notarialnego sporządzona została 15.04.2002 roku, nr Rep.1615/
2002, przez not. M. Kacprzyka. Nieruchomość obciążona jest hipoteką łączną w kwocie 82.70 zł na rzecz Banku Spół-
dzielczego w Lipianach i hipoteką przymusową w kwocie 5.000 zł na rzecz Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A.  
w Koszalinie. Na nieruchomości znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu o kubaturze 39,5m3 w całości 
wykorzystywana przez KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie oraz instalacja LNG wykorzystywane przez KRI Sp. z o.o. 
w Wysogotowie.

– Nieruchomość położona w Słupcy przy ul. Poznańskiej, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Słupcy pod numerem 31.218

Nieruchomość składa się z działki 1230/1 o powierzchni 1.280 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości na pod-
stawie umowy sprzedaży – umowa w formie aktu notarialnego sporządzona została dnia 29.09.2003 roku, nr Rep. 
A 3444977/2003, przez not. M. Chojnackiego. Burmistrz Miasta Słupcy w dniu 16.05.2003 roku wydał w stosunku 
do nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budo-
wie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i instalacji LNG – znak ZP-7331/II/3/03. Decyzja została wydana na rzecz  
KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie.

17.1.3. Pozostałe nieruchomości

Emitent zawarł ponadto w dniu 30.12.2003 roku następujące umowy dotyczące kupna własności nieruchomości:

Warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Radzewice gmina Mosina (akt not. nr Rep. 
A 16.361/2003 – not. A. Adamski) – działka 157/4 o pow. 21.400 m2, zapisana w księdze wieczystej 18.735 prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie. Właściwa umowa sprzedaży podpisana zostanie, jeśli Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie przepisów usta-
wy z 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64, poz. 592). Nieruchomość zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi 
Radzewice, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/100/03 Rady Miejskiej w Mosinie z 17.07.2003 roku, przeznaczona jest 
pod teren użytków rolnych, pozostając w dotychczasowym użytkowaniu – to jest jako tereny intensywnych upraw 
ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej.

Przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Chybach gmina Tarnowo Podgórne (akt not. 
nr Rep. A 16369/2003 – not. A. Adamski) działka 22/27 o powierzchni 23.224 m2, zapisana w księdze wieczystej 
183.898 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem wydanym dnia 
14.01.2003 roku przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne – znak WZP/7328/4/03 znajduje się na terenie przeznaczo-
nym pod uprawy warzywniczo-sadownicze o znaczeniu przeciwerozyjnym, z prawem realizacji jednego parterowego  
domu siedliskowego (mieszkalno-godpodarczego) na działkach o powierzchni minimum 0,4 ha.

17.2. Nieruchomości w posiadaniu „elwik” Sp. z o.o.
Zgodnie z oświadczeniem zarządu „elwik” Sp. z o.o. spółka ta nie jest właścicielem, jak również użytkownikiem wieczy-
stym jakiejkolwiek nieruchomości, a działalność gospodarczą prowadzi w wynajmowanych pomieszczeniach.

17.3. Nieruchomości w posiadaniu ATG Sp. z o.o.
Zgodnie z oświadczeniem zarządu ATG Sp. z o.o. spółka ta nie jest właścicielem, jak również użytkownikiem wie-
czystym nieruchomości. Działalność gospodarczą prowadzi w wynajmowanych pomieszczeniach.

17.4. Nieruchomości w posiadaniu KRI Sp. z o.o.
Wszystkie należące do KRI Sp. z o.o. nieruchomości są nieruchomościami istotnymi, gdyż zrealizowano bądź pro-
jektowane są na nich inwestycje dotyczące stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i instalacji LNG.

17.4.1. Nieruchomości istotne dla KRI Sp. z o.o. 

Nieruchomości istotne dla KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie to:

– Nieruchomość położona w Chojnie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą 39.088

Nieruchomość składa się z działki 36/70 o powierzchni 8.204 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości od Gminy 
Chojna w trybie ustawy z 10.06.1994 roku o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od 
wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. nr 79, poz. 363 ze zm.). Umowa przeniesienia własności zawarta została w formie 
aktu notarialnego w dniu 4.10.2001 roku nr Rep. A 10846/2001 – not. A. Adamski. W księdze wieczystej wpisana 
jest hipoteka zwykła w wysokości 49.200 zł na rzecz Gminy Chojna tytułem zabezpieczenia reszty ceny kupna nie-
ruchomości. Na nieruchomości znajduje się wybudowana przez spółkę instalacja LNG i stacja redukcyjno – pomia-
rowa gazu średniego podwyższonego ciśnienia o kubaturze 53,67 m3.
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– Nieruchomość położona we wsi Jarogniewice gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie pro-
wadzi księgę wieczystą 42.446

Nieruchomość składa się z działki 467/1 o powierzchni 1.414 m2 i działki 467/3 o powierzchni 1.624 m2. Spół-
ka nabyła własność nieruchomości – umowa sprzedaży sporządzona została w formie aktu notarialnego w dniu 
8.07.2002 roku, nr Rep. A 1327/2002 – not. E. Stelmaszyk-Dutkowiak. Na działce 467/3 znajduje się instalacja LNG 
i stacja redukcyjno-pomiarowa gazu średniego podwyższonego ciśnienia o kubaturze 48,72 m3.

– Nieruchomość położona w Sławie przy ulicy Przemysłowej, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowa-
dzi księgę wieczystą 15050 (d. 50.247)

Nieruchomość składa się z działki 248/57 o powierzchni 2.484 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości – umowa 
sprzedaży własności sporządzona została w formie aktu notarialnego w dniu 18.07.2002 roku, nr Rep. A 5861/2002, 
przez not. A. Szyszko. Na nieruchomości znajduje się instalacja LNG oraz stacja redukcyjno-pomiarowa gazu śred-
niego podwyższonego ciśnienia o kubaturze 66,1 m3.

– Nieruchomość położona w Trzemesznie przy ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi 
księgę wieczystą 56.141

Nieruchomość składa się z działki 9/1 o powierzchni 3.250 m2. Spółka nabyła własność nieruchomości – umowa 
sprzedaży została sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 25.11.2002 roku nr Rep. A 1808/2002 – not.  
M. Bączyk-Ostrowska. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę instalacji LNG oraz stacji redukcyjno-pomia-
rowej gazu średniego i podwyższonego ciśnienia.

– Nieruchomości położone we wsi Wołdowo gmina Przelewice, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie 
Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgi wieczyste 24.610 
i 24.609 

Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej 24.610 stanowi działkę 1/2 o powierzchni 359 m2 i KRI Sp. z o.o. jest jej 
jedynym właścicielem. Nieruchomość wpisana do księgi 24.609 stanowi działkę 1/3 o powierzchni 635 m2 i spółka jest 
jej współwłaścicielem w 1/3. Nieruchomości zostały nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – akt nota-
rialny sporządzony został w dniu 17.12.2002 roku, Rep. A nr 7806/2002 – not. J. Sobolewska. Na nieruchomościach 
znajduje się stacja pomiarowa gazu podległa bezpośrednio Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu Gazu – Poznań.

17.4.2. Nieruchomości KRI Sp. z o.o. niebędące istotnymi

KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie nie jest właścicielem nieruchomości, które nie są istotne dla tej spółki.

17.4.3. Pozostałe nieruchomości KRI Sp. z o.o.

Spółka jest w posiadaniu szeregu nieruchomości, które mają dla niej istotny charakter, gdyż usytuowane są na nich 
instalacje LNG oraz stacje redukcyjno-pomiarowe gazu. Chodzi o następujące nieruchomości:

– Położona w Świętej Gm. Złotów, składająca się z działki 251/123, o pow. 68 m2, zapisana w księdze wieczy-
stej 32.090 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie – na nieruchomości znajduje się stacja redukcyjno- 
-pomiarowa gazu II stopnia oraz część gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 2,04 km, który zasila  
Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. w Świętej gm. Złotów. Spółka nabyła na własność opisany 
wyżej gazociąg i stację redukcyjno-pomiarową gazu – akt. not. z dnia 29.07.2002 roku, Rep. A nr 7522/2002 
– not. P. Kowandy. W umowie, którą KRI Sp. z o.o. zawarła z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział 
Terenowy w Poznaniu, znajduje się stwierdzenie, że własność działki 251/123 przeniesiona zostanie na rzecz 
spółki „po ukończeniu wszystkich wymaganych przez przepisy prawne procedur przygotowawczych”.

– Położona w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 27 – 1800 m2 stanowiąca część działki 2.852, wydzierżawiona 
17.12.2003 roku na okres dziesięciu lat od firmy Hortex Holding S.A. w Warszawie – na nieruchomości ma 
powstać stacja redukcyjno-pomiarowa gazu średniego podwyższonego ciśnienia oraz instalacja LNG.

– Położona w Lubiczu Dolnym – o powierzchni 2.500 m2 stanowiąca część działki 387/8, wydzierżawiona od 
31.08.2003 do 31.12.2004 roku od osoby fizycznej. Na terenie tym KRI Sp. z o.o. posadowiła tymczasową sta-
cję redukcyjno-pomiarową gazu średniego podwyższonego ciśnienia i tymczasową instalację LNG.

– Położona w Myśliborzu przy ul. Lipowej 13 o powierzchni 1200 m2 stanowiąca część działki 459 – dzierżawiona 
od 20.03.2002 roku od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Myśliborzu na czas nieoznaczony. Na 
terenie KRI Sp. z o.o. wybudowała instalację LNG oraz stację redukcyjno-pomiarową gazu średniego podwyż-
szonego ciśnienia o kubaturze 48,72 m3.
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18. Informacje o postępowaniach

18.1. Informacje o wszczętych postępowaniach z udziałem Emitenta

18.1.1.  Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne  
wszczęte wobec Emitenta, a także akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% akcji  
lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w okresie ostatnich 
5 lat obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie  
dla działalności Emitenta

Wobec Emitenta, a także wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie toczyły się w okresie ostatnich 5 lat postępowania upadłościowe, ukła-
dowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalno-
ści Emitenta.

18.1.2.  Postępowania, których stroną jest Emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 
5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w okresie 
ostatnich 5 lat obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne 
znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec Emitenta, a także wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nie toczyły się w okresie ostatnich 5 lat postępowania, których wynik 
ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

18.1.3.  Postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Emitenta 
działalnością, w okresie ostatnich 5 lat obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma lub 
może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Emitent nie jest stroną w żadnym postępowaniu przed organami administracji w związku z prowadzoną działalno-
ścią, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

18.2.  Informacje o wszczętych postępowaniach z udziałem pozostałych 
podmiotów Grupy Kapitałowej PBG

18.2.1.  Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne wszczęte 
wobec podmiotów Grupy Kapitałowej PBG, a także akcjonariusza posiadającego  
co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec podmiotów Grupy Kapitałowej PBG, a także wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w okresie ostatnich 5 lat nie toczyły się postępowa-
nia upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.

18.2.2.  Postępowania, w których stroną są podmioty Grupy Kapitałowej PBG, a także akcjonariusz 
posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, w okresie ostatnich 5 lat obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma 
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec podmiotów Grupy Kapitałowej PBG, a także wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie toczyły się w okresie ostatnich 5 lat postępowa-
nia, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej PBG.

18.2.3.  Postępowania przed organami administracji, w których stroną są podmioty Grupy 
Kapitałowej PBG w związku z prowadzoną działalnością, w okresie ostatnich 5 lat 
obrotowych – jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta

Podmioty Grupy Kapitałowej PBG nie są stroną w postępowaniu przed organami administracji, którego wynik ma 
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej PBG.
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19.  Realizacja obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony 
środowiska naturalnego

19.1. Realizacja obowiązków przez Emitenta 

19.1.1. Ochrona powietrza

Emitent nie posiada żadnych decyzji określających dopuszczalną emisję substancji zanieczyszczających do powie-
trza, ponieważ w ramach działalności Spółki powstają jedynie nieznaczne zanieczyszczenia, na których emisję nie 
ma obowiązku uzyskania takich decyzji.

19.1.2. Ochrona wód

Nie zachodzi aktualnie potrzeba uzyskania przez Spółkę pozwoleń wodno-prawnych. W zakresie poboru wody i od-
prowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości użytkowanych przez PBG S.A., Spółka podpisała nastę-
pujące umowy cywilnoprawne z lokalnymi przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji o dostarczanie wody i od-
prowadzanie nieczystości płynnych:

– w dniu 2 kwietnia 2001 roku z Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym – umowę o dostarczanie wody (Umowa Nr 408/3/01),

– z Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym – umowę o odbiór 
nieczystości komunalnych i komunalnopodobnych,

– w dnu 1 września 2002 roku z Moniką Gryska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wywóz 
Nieczystości Płynnych – umowę o wywóz nieczystości płynnych,

– w dniu 6 lipca 1998 roku z „TOI TOI Przenośne Systemy Sanitarne” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – umowę 
dotyczącą obsługi przenośnych kabin sanitarnych (Umowa Nr 34/98).

Emitent nie wytwarza ścieków przemysłowych. Na Spółkę nie zostały też nałożone żadne kary z tytułu naruszania 
przepisów o ochronie wód.

19.1.3. Gospodarka odpadami

W dniu 3 września 1998 roku Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał postanowienie (znak: 
WSSE-NZ-4420/644/98) dotyczące sposobu postępowania z odpadami na terenie Spółki. Podstawa prawną wyda-
nego postanowienia jest rozdział 2 ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 roku. 

W dniu 23 października 1998 roku Wojewoda Poznański decyzją (znak: OS.V-0717-2-192/98) zezwolił spółce 
PBG S.A. na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają określone w decyzji odpady. Podstawą wyda-
nia decyzji jest art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592). 

Spółka realizuje obowiązki wynikające z powoływanego postanowienia i decyzji, a za naruszanie przepisów o od-
padach nie zostały na nią nałożone żadne kary.

Ponadto w dniu 11 września 2003 roku Emitent zawarł ze spółką RETHMANN–Sanitech – Poznań Sp. z o.o. umowę 
o świadczenie przez tą spółkę usług wywozu odpadów komunalnych. Emitent posiada również stosowne umowy 
na wywóz odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

19.1.4. Pozostałe kwestie

Spółka posiada uzgodniony projekt rozbudowy zakładu w zakresie ochrony środowiska, który został przyjęty bez 
zastrzeżeń postanowieniem Wojewody Poznańskiego z dnia 18 grudnia 1998 roku (znak: OS-III-7623u-78/98/
r.p.94/98). Ponadto każdorazowo przy budowach opracowywane są raporty oddziaływania na środowisko. 

PBG S.A. stosuje zamknięte źródła izotopowe do prześwietlania spoin spawalniczych. Prawidłowość stanu ochro-
ny radiologicznej potwierdza protokół Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 26 maja 2003 roku.

PBG S.A. nie prowadzi aktualnie działalności naruszającej przepisy o gospodarce odpadami przemysłowymi, 
ochronie środowiska przed hałasem i wibracjami, ochronie powierzchni ziemi, ochronie drzew i krzewów lub inne 
przepisy o ochronie środowiska naturalnego.

19.1.5. Opłaty i kary

Emitent wnosił za korzystanie ze środowiska naturalnego jedynie niewielkie opłaty, które nie mają istotnego znacze-
nia dla działalności gospodarczej tej Spółki. 

Na Spółkę nie zostały nałożone żadne kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.
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19.2. Realizacja obowiązków przez inne podmioty Grupy Kapitałowej PBG 

19.2.1. Spółka „elwik” Sp. z o.o.

Spółka „elwik” Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków. Zezwolenie to zostało opisane w pkt 12.2.1 niniejszego rozdziału. W oparciu o to zezwolenie spół-
ka użytkuje oczyszczalnię ścieków w stanowiącą własność gminy Lubicz – oczyszczalnię użytkowaną na podsta-
wie umowy z dnia 3 września 2002 roku. Ponadto Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z terenu miejscowości Lubicz do rzeki Drwęcy. Pozwolenie to opi-
sane jest w punkcie 12.2.2 niniejszego rozdziału.

„elwik” Sp. z o.o. nie posiada odrębnych ustaleń o dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających do powie-
trza, ponieważ w ramach działalności spółki drobne ilości emitowanych przez urządzenia zanieczyszczeń nie 
wymagają takiego ustalenia.

W zakresie gospodarki odpadami „elwik” Sp. z o.o. przekazuje odpady stałe z oczyszczalni ścieków w Lubiczu do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu – Dział Utylizacji Odpadów. 

Ponadto „elwik” Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działalności naruszającej przepisy o gospodarce odpadami prze-
mysłowymi, ochronie środowiska przed hałasem i wibracjami, ochronie powierzchni ziemi, ochronie drzew i krze-
wów lub inne przepisy o ochronie środowiska naturalnego.

Spółka „elwik” Sp. z o.o. wnosiła za korzystanie ze środowiska naturalnego jedynie niewielkie opłaty, które nie mają 
istotnego znaczenia dla działalności gospodarczej tej spółki.

Na spółkę nie zostały nałożone żadne kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

19.2.2. Spółka ATG Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem zarządu spółki ATG Sp. z o.o. na Spółce, w związku z rodzajem prowadzonej działal-
ności gospodarczej i sposobem użytkowania zajmowanych nieruchomości, nie ciążą żadne obowiązki wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. 

Spółka ATG Sp. z o.o. wnosiła za korzystanie ze środowiska naturalnego jedynie niewielkie opłaty, które nie mają 
istotnego znaczenia dla działalności gospodarczej tej spółki. 

Na spółkę nie zostały nałożone żadne kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

19.2.3. Spółka KRI Sp. z o.o.

Spółka KRI Sp. z o.o. nie posiada odrębnych ustaleń o dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających do 
powietrza, ponieważ w ramach działalności spółki drobne ilości emitowanych przez urządzenia zanieczyszczeń nie 
wymagają takich ustaleń.

W zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości użytkowanych przez KRI  
Sp. z o.o., spółka posiada pozwolenia wodnoprawne, które zostały omówione w rozdziale 12.2.1. Spółka wywiązu-
je się w całości z obowiązków wynikających z tych pozwoleń. Ścieków przemysłowych nie wytwarza.

W zakresie gospodarki odpadami KRI Sp. z o.o. nie ma obowiązku posiadać żadnych zezwoleń ani innych odręb-
nych ustaleń. 

KRI Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działalności naruszającej przepisy o gospodarce odpadami przemysłowymi, 
ochronie środowiska przed hałasem i wibracjami, ochronie powierzchni ziemi, ochronie drzew i krzewów lub inne 
przepisy o ochronie środowiska naturalnego.

Spółka KRI Sp. z o.o. wnosiła za korzystanie ze środowiska naturalnego jedynie niewielkie opłaty, które nie mają 
istotnego znaczenia dla działalności gospodarczej tej spółki.

Na spółkę nie zostały nałożone żadne kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.


