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ROZDZIAŁ VII –  Dane o organizacji Emitenta, osobach  
zarządzających, osobach nadzorujących 
oraz znacznych akcjonariuszach

1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem

1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem
Władzami Emitenta są:

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

– rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki 
w danym roku obrotowym,

– udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

– podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,

– wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

– emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,

– określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

– ustalanie dnia dywidendy,

– utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

– nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

– tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,

– przyjmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekracza-
jące kwotę 7.200.000,00 złotych,

– zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkuren-
cyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,

– nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek 
publicznych w ilości nie przekraczającej 1% ogólnej ich liczby,

– wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

– dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu sto-
sunku pracy na rzecz członków Zarządu Spółki,

– zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, człon-
kiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

– wybór biegłego rewidenta,

– reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

– zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

– opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
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Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Zarząd Emitenta składa się obecnie z sześciu członków. W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

– Jerzy Wiśniewski  – Prezes Zarządu

– Małgorzata Wiśniewska  – Wiceprezes Zarządu

– Marek Grunt  – Wiceprezes Zarządu

– Tomasz Woroch  – Wiceprezes Zarządu

– Przemysław Szkudlarczyk  – Wiceprezes Zarządu

– Tomasz Tomczak  – Członek Zarządu

Pan Jerzy Wiśniewski jest z ramienia Zarządu Emitenta odpowiedzialny za finanse, księgowość oraz planowanie 
strategiczne. Pan Jerzy Wiśniewski nadzoruje bezpośrednio Oddział Warszawa.

Pani Małgorzata Wiśniewska jest z ramienia Zarządu odpowiedzialna za system jakości, public relations, kadry, 
administrację oraz infrastrukturę informatyczną.

Pan Marek Grunt z ramienia Zarządu Emitenta nadzoruje projektowanie i składanie ofert. Pan Marek Grunt ponad-
to jest odpowiedzialny za przygotowanie produkcji, realizację usług w zakresie automatyki i pomiarów oraz realiza-
cję umów serwisowych. Pan Marek Grunt bezpośrednio nadzoruje Oddział Wrocław.

Pan Tomasz Woroch jest z ramienia Zarządu Emitenta odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację kontraktów na 
rynku wydobywczym gazu i ropy naftowej. Pan Tomasz Woroch bezpośrednio nadzoruje Oddziały we Włocławku 
oraz w Szczecinie.

Pan Przemysław Szkudlarczyk jest z ramienia Zarządu Emitenta odpowiedzialny za rozwój, pozyskiwanie kontrak-
tów na rynkach zagranicznych oraz nadzór nad spółkami Grupy Kapitałowej.

Pan Tomasz Tomczak jest z ramienia Zarządu Emitenta odpowiedzialny za techniczne wykonawstwo pozyskanych 
kontraktów. 

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą następujące jednostki zależne:

– „elwik” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym. Emitent prowadzi bezpośredni nadzór nad spółką „elwik” Sp. z o.o. 
– posiada bezpośrednio większość (76%) ogólnej liczby głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Ponadto Pan 
Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu Emitenta, wchodzi w skład Rady Nadzorczej „elwik” Sp. z o.o.

– ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Emitent prowadzi bezpośredni nadzór nad spółką ATG Sp. z o.o. – po-
siada bezpośrednio 100% ogólnej liczby głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Ponadto członkami Rady 
Nadzorczej ATG Sp. z o.o. są Pan Marek Grunt oraz Pan Przemysław Szkudlarczyk, którzy pełnią funkcję 
Wiceprezesów Zarządu Emitenta.

Jednostką stowarzyszoną jest spółka KRI Sp. z o.o. Emitent posiada 49% głosów na zgromadzeniu wspólników 
spółki KRI Sp. z o.o. Emitent na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do powo-
ływania dwóch z pięciu członków Rady Nadzorczej spółki KRI Sp. z o.o. oraz ma prawo zgłoszenia kandydata na 
stanowisko Prezesa Zarządu. Zarząd jest ostatecznie powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.

W skład Rady Nadzorczej spółki KRI Sp. z o.o. wchodzi Pani Małgorzata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu Emitenta,  
Prezesem Zarządu KRI Sp. z o.o. jest Pan Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu Emitenta.

1.2. Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

Zarządzanie PBG S.A. jest zorganizowane w formie struktury macierzowej, zawierającej w pionach podział funkcjo-
nalny na działy, a w poziomie podział na zespoły zajmujące się realizacją projektów.

Zarząd podejmuje decyzje strategiczne w zakresie pozyskiwania kontraktów i ich realizacji oraz kontroli wykona-
nia budżetu.

W ramach Zarządu poszczególni jego członkowie są odpowiedzialni za określone obszary działania firmy, wskaza-
ne w punkcie dotyczącym organizacji zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.

Komórki organizacyjne podległe Zarządowi to: biuro Zarządu, kancelaria tajna, rzecznik prasowy, dział głównego 
spawalnika, dział bhp i ppoż., dział systemu jakości, dział kadr.



Prospekt Emisyjny 125PBG S.A.

Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

1.3. Struktura organizacyjna Emitenta
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2. Informacje o strukturze zatrudnienia Emitenta

2.1. Liczba pracowników i rodzaj zawartych umów
Wraz z rozwojem działalności prowadzonej przez Emitenta wzrósł również poziom zatrudnienia. Emitent zatrudnia 
pracowników na podstawie umów o pracę zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. 

Liczby wskazane w tabelach poniżej i odnoszące się do lat 2001, 2002 i 2003, określają dane na dzień 31 grudnia 
danego roku.

Liczba zatrudnionych pracowników ze wskazaniem na liczbę zatrudnionych kobiet

Rok 2001 r. w tym 
kobiet 2002 r. w tym 

kobiet 2003 r. w tym 
kobiet

2004 r.  
(na 16.03.04)

w tym 
kobiet

Liczba pra-
cowników 202 35 233 44 278 53 299 48

Źródło: Emitent 

Liczba zawartych umów o pracę z podziałem na umowy na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony

Rok 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.  
(na 16.03.04)

Okres próbny 13 19 15 16
Czas określony 44 74 108 135
Czas nieokreślony 145 140 155 148

Źródło: Emitent

Liczba umów o pracę z podziałem na umowy, na podstawie których praca świadczona jest w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy

Rok/etat 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.  
(na 16.03.04)

Pełny 196 228 273 293
Niepełny 6 5 5 6

Źródło: Emitent

2.2. Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników 
Z uwagi na charakter działalności Spółki w strukturze zatrudnienia przeważają pracownicy z wykształceniem tech-
nicznym. W strukturze zatrudnienia utrzymywana jest duża liczba pracowników z wyższym wykształceniem, którzy 
stanowią 1/3 ogólnej liczby pracowników.

Struktura zawodowego wykształcenia pracowników

Rok/wykształcenie 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.  
(na 16.03.04)

Podstawowe 11 13 11 18
Zasad. zawodowe 63 68 70 79
Średnie 68 79 94 105
Wyższe 60 73 103 97

Źródło: Emitent

2.3. Założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień 
płynności kadr

Dynamiczny rozwój Spółki spowodował znaczne zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników. W związku z reali-
zowanymi planami rozwoju przewidywany jest dalszy wzrost poziomu zatrudnienia w najbliższych latach.

Proces rekrutacji przeprowadzany jest wewnątrz Spółki, Spółka nie korzysta z usług firm doradztwa personalnego. 

Proces rekrutacji w Spółce przeprowadzany jest według zasad i metod opracowanych przez Zarząd, z ramienia które-
go w powyższym zakresie występuje Pani Małgorzata Wiśniewska. Zasady rekrutacji opracowane przez Zarząd mają 
na celu uwzględnienie obowiązujących w Spółce procedur i pozwalają na wszechstronną ocenę kandydatów. 

Proces rekrutacji przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy ma na celu przeprowadzenie wstępnej oceny kandy-
datów w aspekcie predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku i przeprowadzany jest przez pracow-
nika wyznaczonego przez Zarząd. Etap drugi jest przeprowadzany przez przyszłego bezpośredniego przełożone-
go pracownika. Etap ten ma na celu ocenę umiejętności i przygotowania zawodowego kandydata na dane stano-
wisko pracy. Ostatni, trzeci etap przeprowadza Zarząd, który ostatecznie podejmuje decyzję o zatrudnieniu, biorąc 
pod uwagę oceny dokonane na każdym z etapów rekrutacji. 

Podczas rekrutacji oprócz wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy na danym stanowisku sprawdzane są również 
wiadomości na temat Unii Europejskiej oraz znajomość języków obcych.
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Fakt, iż cały proces rekrutacji przeprowadzają osoby zatrudnione w Spółce, znające zasady jej funkcjonowania, 
pozwala na dobór pracowników, których umiejętności i predyspozycje najlepiej odpowiadają oczekiwaniom Spółki. 
Jednocześnie system ten pozwala na znaczne ograniczenie wydatków związanych z rekrutacją pracowników.

Emitent przywiązuje dużą wagę do procesu szkoleń pracowników. Szkolenia przeprowadzane są zarówno przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, jak i przez wytypowanych pracowników Spółki. Szkolenia zewnętrzne dotyczą 
w szczególności zagadnień prawnych w związku ze zmianą przepisów w danej gałęzi prawa i kierowane są zwłasz-
cza do pracowników księgowości i kadr. Przeprowadzane są również szkolenia doskonalące z zakresu systemu 
zarządzania jakością oraz szkolenia dotyczące nowych rozwiązań technologicznych. Ponadto są przeprowadza-
ne szkolenia obligatoryjne dotyczące zagadnień związanych z obsługą urządzeń technicznych. W ostatnim okresie 
przeprowadzone zostały także szkolenia z zakresu integracji europejskiej. 

Szkolenia wewnętrzne obejmują zagadnienia z zakresu bhp, systemu zarządzania jakością oraz zasad funkcjono-
wania Spółki, w tym strategii Spółki.

Spółka organizuje również kursy języków obcych, które są przeprowadzane przez pracowników Spółki oraz firmy 
zewnętrzne.

Emitent ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez pomoc w finansowaniu lub finansowa-
nie edukacji na wyższych uczelniach, kursów kierunkowych, zakupie materiałów szkoleniowych. 

Celem Emitenta jest ograniczenie zmienności kadr. W związku z powyższym Emitent poprzez wskazane wyżej sys-
temy szkoleń oraz pomoc w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych stara się zapewnić pracownikom możliwość roz-
woju w ramach jego Grupy Kapitałowej. 

W ostatnich trzech latach liczba pracowników zatrudnianych znacznie przewyższała liczbę pracowników, którzy 
odeszli, co spowodowało, iż ogólna liczba pracowników zatrudnianych przez Emitenta ulega systematycznemu 
zwiększaniu. 

W roku 2003, z uwagi na zmianę zasad i profilu prowadzonych inwestycji w jednostce stowarzyszonej – spółce KRI 
Sp. z o.o., dokonano w tej spółce również zmiany zasad zarządzania polityką kadrową. W następstwie wprowadze-
nia powyższych zmian zmniejszono zatrudnienie w spółce KRI Sp. z o.o. Wszyscy pracownicy odchodzący z KRI 
Sp. z o.o. znaleźli zatrudnienie w PBG S.A.

Rotacja zatrudnienia pracowników Emitenta 

Rok 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.  
(na 16.03.04)

Przyjętych 60 56 67 56
Zwolnionych 26 23 25 9

Źródło: Emitent

Dane określające liczbę pracowników zwolnionych wskazują na pracowników, którzy sami rozwiązali stosunek 
pracy, pracowników, którym zostały wypowiedziane umowy o pracę oraz pracowników, z którymi nie zawarto kolej-
nych umów o pracę po wygaśnięciu umów na czas określony. Tę ostatnia grupę stanowią pracownicy, którzy nie 
spełnili oczekiwań pracodawcy w zakresie wykonywanej przez nich pracy. Na miejsce pracowników, z którymi nie 
nawiązano kolejnych stosunków pracy po wygaśnięciu umów na czas określony są zatrudniane nowe osoby. 

2.4. System wynagradzania i średnia wysokość wynagrodzenia dla 
poszczególnych grup pracowników 

System wynagradzanie pracowników Emitenta opiera się na regulaminie wynagradzania oraz indywidualnych umo-
wach o pracę. W Spółce obowiązuje czasowy system wynagradzania oraz czasowo-premiowy system wynagradza-
nia. System czasowy polega na wypłacaniu kwoty wynagrodzenia wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowa-
nia pracownika i faktycznie przepracowanego czasu pracy. System czasowo-premiowy dopuszcza ponadto wypła-
tę premii uznaniowych uzależnionej od wyników pracy i realizacji wyznaczonych zadań. Ponadto Emitent wypłaca 
pracownikom dodatki i odprawy według zasad wynikających z przepisów prawa.

Wysokość wynagrodzenia brutto (w zł) wypłaconego pracownikom w latach 2001-2003 ze wskazaniem wynagrodzenia 
pracowników fizycznych i pracowników umysłowych

2001 r. 2002 r. 2003 r.
Pracownicy fizyczni 2 906 829,86 4 210 124,88 4 069 453,65
Pracownicy umysłowi 4 334 414,24 3 741 628,42 5 584 076,18
Razem 7 241 244,10 7 951 753,30 9 653 529,83

Źródło: Emitent

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z podziałem na pracowników fizycznych i pracowników umysłowych

2001 r. 2002 r. 2003 r.
Pracownicy fizyczni 2 633,00 3 278,91 3 169,36
Pracownicy umysłowi 4 151,74 2 914,04 3 187,26
Średnia dla całego zakładu 3 371,16 3 096,48 3 179,69

Źródło: Emitent
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2.5. System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych 
i indywidualnych na rzecz pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznacza-
ne są na zaspokojenie potrzeb pracowników, wydatkowane są na zasadach obowiązującego w Spółce regulaminu 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i obejmują: 

– organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

– organizację imprez integracyjnych pracowników i ich rodzin,

– dofinansowanie do wczasów, kolonii letnich i obozów,

– pożyczki na remont mieszkań.

Znaczna część pracowników firmy jest objęta ubezpieczeniem na życie i na wypadek śmierci lub inwalidztwa.

Rodzaj i zakres ubezpieczenia pracowników

Ubezpieczyciel Okres opłaty 
składki Rodzaj Typ Liczba  

ubezpieczonych

Amplico Life S.A. roczne grupowe na życie, na wypadek śmierci  
lub inwalidztwa 17

Amplico Life S.A. półroczne grupowe na życie, na wypadek śmierci  
lub inwalidztwa 48

Commercial Union 
Polska S.A. miesięczne grupowe na życie z funduszem inwestycyjnym 30

PZU na Życie S.A. półroczne grupowe na wypadek śmierci  
i dożycie typ Firma 4

PZU na Życie S.A. miesięczne grupowe na wypadek śmierci  
i dożycie typ Firma 3

PZU na Życie S.A. miesięczne grupowe Życiowo-emerytalne  
typ Pogodna Jesień 17

Amplico Life S.A. kwartalne indywidualne na życie i na wypadek śmierci  
i inwalidztwa 3

Źródło: Emitent

2.6. Działające związki zawodowe
Na dzień aktualizacji Prospektu w Spółce nie działają żadne związki zawodowe.

2.7. Spory zbiorowe i strajki
W Spółce nie wystąpiły spory zbiorowe oraz strajki.

3. Osoby zarządzające Emitenta

3.1. Jerzy Wiśniewski

3.1.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Jerzy Wiśniewski. Wiek: 47 lat.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Jerzego Wiśniewskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.1.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Jerzy Wiśniewski zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowi-
sku Prezesa Zarządu.

3.1.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Jerzy Wiśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, Wydział 
Budownictwa Lądowego. Pan Jerzy Wiśniewski posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywa-
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nia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instala-
cji i sieci gazowych oraz projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, przyłączy i instala-
cji gazowych. Pan Jerzy Wiśniewski ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzo-
ny przez Canadian International Management Institute oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa.

Pan Jerzy Wiśniewski odbywa dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane 
przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School 
of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center 
Club w Warszawie.

Pan Jerzy Wiśniewski kolejno pracował:

– od 28.09.1984 r. do 05.12.1997 r. – w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Zakład Gazownictwa w Po-
znaniu na stanowisku kierownika eksploatacji systemu transportu gazu,

– od 01.01.1998 r. do 02.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Prezesa Zarządu,

– od 01.04.1998 r. do 31.12.1998 r. – 1/4 etatu w „Gazomontaż” S.A. w Wołominie na stanowisku kierownika sekcji 
projektowania i weryfikacji projektów,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pan Jerzy Wiśniewski jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Klub Wioślarski z 1904 roku – Rekreacja Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu oraz Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

3.1.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.1.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jerzy Wiśniewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS.

3.1.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Jerzy Wiśniewski nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.2. Małgorzata Wiśniewska

3.2.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Małgorzata Wiśniewska. Wiek: 45 lat.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Wiceprezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pani Małgorzaty Wiśniewskiej zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.2.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia
Pani Małgorzata Wiśniewska zatrudniona jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na sta-
nowisku Wiceprezesa Zarządu.

3.2.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pani Małgorzata Wiśniewska posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończyła Politechnikę Poznańską, Wydział 
Budownictwa Lądowego. Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie Zarzą-
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dzania oraz studia podyplomowe w zakresie Public Relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szko-
le Bankowej w Poznaniu. Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła program doskonalenia umiejętności menedżer-
skich przeprowadzany przez Canadian International Management Institute.

Pani Małgorzata Wiśniewska odbywa dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organi-
zowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam 
School of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy z Business 
Center Club w Warszawie.

Pani Małgorzata Wiśniewska kolejno pracowała:

– w latach 1984-1991 – w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu na stano-
wisku asystenta projektanta,

– od 01.01.1998 r. do 02.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Dyrektor Ds Systemu Jakości, Dyrektor Ds. Public Relations, Członek Zarządu,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Pani Małgorzata Wiśniewska jest członkiem Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, a także Pre-
zesem Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego.

3.2.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pani Małgorzata Wiśniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 
konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.2.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Małgorzata Wiśniewska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na pod-
stawie ustawy o KRS. 

3.2.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pani Małgorzata Wiśniewska nie pełniła w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmio-
tach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.3. Marek Grunt 

3.3.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Marek Grunt. Wiek: 45 lat.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Wiceprezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Marka Grunta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i zamiesz-
czone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.3.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Marek Grunt zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku 
Wiceprezesa Zarządu.

3.3.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Marek Grunt posiada wykształcenie średnie. W latach 1978-85 studiował na Politechnice Poznańskiej, Wydział 
Budownictwa Lądowego, kierunek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pan Marek Grunt ukończył program 
doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian International Management Institute.
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Pan Marek Grunt kolejno pracował:

– od 02.01.1986 r. do 31.12.1991 r. – w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Akademik” w Poznaniu na stanowisku refe-
rent ds. usług,

– od 27.01.1992 r. do 31.12.1992 r. – w WIMAR s.c. w Poznaniu jako właściciel,

– od 01.01.1993 r. do 31.01.1994 r. – w „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Zastępcy Dyrektora,

– od 01.02.1994 r. do 31.12.1997 r. – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku Dyrektora,

– od 01.01.1998 r. do 02.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Wiceprezesa Zarządu,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marek Grunt jest Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Wiceprzewodniczącym Koła 
nr 13 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Ponadto Pan Marek Grunt jest 
Członkiem Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

3.3.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej 

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Grunt nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani 
nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej 
spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.3.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Marek Grunt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie usta-
wy o KRS. 

3.3.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Marek Grunt nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.4. Tomasz Woroch

3.4.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Tomasz Woroch. Wiek: 44 lata.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Wiceprezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Tomasza Worocha zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i za-
mieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.4.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Tomasz Woroch zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku 
Wiceprezesa Zarządu.

3.4.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Tomasz Woroch posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w zakresie filozofii. Pan Tomasz Woroch posiada uprawnienia do zasiadania 
w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pan Tomasz Woroch ukończył ponadto program doskonalenia umie-
jętności menedżerskich przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. Pan Tomasz Woroch 
odbywa dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację 
Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management – czołową 
szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie.
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Pan Tomasz Woroch ukończył ponadto technikum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w zawodzie 
technik mechanik o specjalności urządzenia i instalacje przemysłu gazowniczego. Pan Tomasz Woroch posiada 
zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji energetycznych i sieci na stanowisku 
dozoru, a także w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a ponadto kwalifikacje do wykonywa-
nia dozoru w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Pan Tomasz Woroch kolejno pracował:

– od 01.09.1984 r. do 03.09.1985 r. – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Pozna-
niu na stanowisku inspektor ds. normowania i kontroli funduszu płac,

– w latach 1985-1986 – w Komendzie Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu na stanowisku 
dowódcy plutonu, 

– w latach 1986-1990 – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych 
„Mostostal” w Poznaniu na stanowisku specjalista ds. socjalnych, kierownik działu administracji,

– od 01.11.1990 r. do 30.11.1990 r. – w KORAL Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku samodzielny pracownik ds. 
technicznych,

– w latach 1991-1992 – w „Stalmost” Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Wice Prezesa ds. handlowych,

– w latach 1993-1995 – w Biurze Handlowo-Technicznym s.c. jako współwłaściciel,

– od 02.01.1995 r. do 01.01.1998 r. – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku Zastępcy Dyrektora,

– od 01.01.1998 r. do 02.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Dyrektora ds. Technicznych, później członka Zarządu,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Pan Tomasz Woroch jest Członkiem Zarządu Aeroklubu Włocławskiego oraz Członkiem Zarządu Klubu Sportowe-
go Kujawiak Hydrobudowa Włocławek.

3.4.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Woroch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.4.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Tomasz Woroch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie usta-
wy o KRS.

3.4.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Tomasz Woroch nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.5. Przemysław Szkudlarczyk

3.5.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Przemysław Szkudlarczyk. Wiek: 34 lata.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Wiceprezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Przemysława Szkudlarczyka zostały objęte wnioskiem o niepubliko-
wanie i zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.5.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Przemysław Szkudlarczyk zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na 
stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
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3.5.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Przemysław Szkudlarczyk posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, 
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Pan Przemysław Szkudlarczyk ukończył ponadto studia podyplomowe na 
Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa. Pan Przemysław Szku-
dlarczyk posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pan Przemysław Szku-
dlarczyk ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian Internatio-
nal Management Institute. Pan Przemysław Szkudlarczyk odbywa dwuletnie studia MBA Executive Master of Busi-
ness Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we 
współpracy z Rotterdam School of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we 
współpracy z Business Center Club w Warszawie.

Pan Przemysław Szkudlarczyk kolejno pracował:

– od 04.11.1994 r. do 31.01.1998 r. – w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład 
Gazownictwa w Poznaniu na stanowisku pracownik techniczny przesyłu,

– od 02.02.1998 r. do 31.12.2001 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku specjalista ds. współpracy z TD WILLIAMSON, Dyrektor Ds. Rozwoju,

– od 01.01.2001 r. – w KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie na stanowisku Prezesa Zarządu,

– od 01.08.2003 r. do 01.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Członka Zarządu,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Pan Przemysław Szkudlarczyk jest członkiem Rady Nadzorczej „elwik” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym oraz 
ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

3.5.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej 

Według złożonego oświadczenia Pan Przemysław Szkudlarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 
konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.5.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Przemysław Szkudlarczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na pod-
stawie ustawy o KRS.

3.5.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Przemysław Szkudlarczyk nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmio-
tach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.6. Tomasz Tomczak

3.6.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Tomasz Tomczak. Wiek: 32 lata.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Zarządu.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2006.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Tomasza Tomczaka zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i za-
mieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

3.6.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Tomasz Tomczak zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowi-
sku Członka Zarządu.
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3.6.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Tomasz Tomczak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn 
Roboczych i Pojazdów. Pan Tomasz Tomczak ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich prze-
prowadzony przez Canadian International Management Institute.

Pan Tomasz Tomczak kolejno pracował:

– od 03.02.1997 r. do 30.11.1997 r. – w VOLVO-SERVICE Zbigniew Przymusiński w Poznaniu na stanowisku przed-
stawiciel handlowy, zastępca service-managera,

– od 08.12.1997 r. do 31.12.1997 r. – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku Asystent Zarządu Ds. 
Technicznych,

– od 01.01.1998 r. do 01.01.2004 r. – w Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie na stano-
wisku Asystent Zarządu Ds. Technicznych, kierownik robót, szef projektu, Dyrektor Ds. Technicznych,

– od 02.01.2004 r. i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Dyrektora Ds. Technicznych, następnie 
Członka Zarządu.

3.6.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Tomczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.6.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Tomasz Tomczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS.

3.6.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Tomasz Tomczak nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4. Osoby nadzorujące Emitenta

4.1. Maciej Bednarkiewicz

4.1.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Maciej Bednarkiewicz. Wiek: 64 lata.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2005.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Macieja Bednarkiewicza zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

4.1.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Maciej Bednarkiewicz nie jest zatrudniony w Spółce i nie podlega zakazowi łączenia stanowisk określonemu 
w art. 387 § 2 k.s.h.

4.1.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Maciej Bednarkiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. 

Pan Maciej Bednarkiewicz od roku 1969 wykonuje zawód adwokata, obecnie prowadzi Indywidualną Kancelarię 
Adwokacką w Warszawie.
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Pan Maciej Bednarkiewicz ponadto pełnił następujące funkcje:

– w latach 1989-1991 – poseł na Sejm RP X Kadencji,

– w 1989 roku – wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej,

– w 1991 roku – powołany na sędziego Trybunału Stanu RP,

– w 1992 roku – ponownie wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej,

– od 1995 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

– w 1997 roku – ponownie powołany na sędziego Trybunału Stanu RP,

– od 1999 roku – Sekretarz Rady Nadzorczej PZU S.A.,

– od 2003 roku – Członek Rady Nadzorczej Techmex SA.

4.1.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej 

Według złożonego oświadczenia Pan Maciej Bednarkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emi-
tenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu kon-
kurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

4.1.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Maciej Bednarkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podsta-
wie ustawy o KRS.

4.1.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Maciej Bednarkiewicz nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4.2. Wiesław Lindner

4.2.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Wiesław Lindner. Wiek: 73 lata. 

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2005.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Wiesława Lindnera zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i za-
mieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

4.2.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 
Pan Wiesław Lindner nie jest zatrudniony w Spółce i nie podlega zakazowi łączenia stanowisk określonemu w art. 
387 § 2 k.s.h.

4.2.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Wiesław Lindner posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Po-
znaniu.

Pan Wiesław Lindner kolejno pracował:

– w latach 1955-1986 – w Wielkopolskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa w Poznaniu, późniejszym PGNiG 
S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Zakład Gazownictwa w Poznaniu na stanowisku kierownika działu eko-
nomicznego, następnie zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych oraz pierwszego zastępcy naczelnego 
dyrektora,

– w latach 1987-1988 – ½ etatu w PGNiG S.A. w Warszawie na stanowisku doradcy naczelnego dyrektora,

– w latach 1991-1997 – ½ etatu w Zakładach Naprawy Gazomierzy w Poznaniu na stanowisku głównego księgowego.
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4.2.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Wiesław Lindner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

4.2.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Wiesław Lindner nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS.

4.2.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Wiesław Lindner nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4.3. Jerzy Sikorski

4.3.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Jerzy Sikorski. Wiek: 45 lata.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2005.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Jerzego Sikorskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i za-
mieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

4.3.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Jerzy Sikorski nie jest zatrudniony w Spółce i nie podlega zakazowi łączenia stanowisk określonemu w art. 387 
§ 2 k.s.h.

4.3.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Jerzy Sikorski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Pan Jerzy Sikorski kolejno pracował:

– w latach 1982-1988 – w PKS Poznań na stanowisku księgowego,

– w latach 1988-1989 – w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy „Miriada” w Poznaniu na stanowisku kierownika dzia-
łu księgowości,

– w latach 1989-1990 – w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym AGARICUS Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku 
głównego księgowego,

– w latach 1990-1995 – w PPHU SOFT-Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Wiceprezesa Zarządu,

– w latach 1996-2000 – w Holco Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku dyrektora finansowego,

– w latach 2000-2003 – w Agencji Reklamowo-Wydawniczej „Wprost” Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku 
dyrektora finansowego, później dyrektora wydawnictwa – Wiceprezesa Zarządu,

– od 2003 roku i nadal – Ela Compil Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku dyrektora finansowego.

Pan Jerzy Sikorski od roku 2000 prowadzi działalność gospodarczą – Doradztwo Gospodarcze Jerzy Sikorski.

Pan Jerzy Sikorski jest członkiem Rady Nadzorczej OKECHAMP S.A. z siedzibą w Borucinie oraz Agencji Sekuryty-
zacji Długów Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego S.A. z siedzibą w Warszawie.
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4.3.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Sikorski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani 
nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej 
spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

4.3.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jerzy Sikorski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie usta-
wy o KRS.

4.3.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Jerzy Sikorski był w przeszłości osobą zarządzającą w spółce P.P.H.U. SOFT-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Po-
znaniu w czasie, gdy Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o likwidacji tej spółki. Poza tym nie pełnił on 
w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znala-
zły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4.4. Adam Strzelecki

4.4.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Adam Strzelecki. Wiek: 56 lat.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2005.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Adama Strzeleckiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

4.4.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Adam Strzelecki nie jest zatrudniony w Spółce i nie podlega zakazowi łączenia stanowisk określonemu w art. 
387 § 2 k.s.h.

4.4.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Adam Strzelecki posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, posiada tytuł doktora nauk prawnych. Pan Adam Strzelecki ukończył 
podyplomowe studia w zakresie bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pan Adam Strzelecki kolejno pracował:

– w latach 1966-1969 – w P.P. Miejskim Handlu Detalicznego w Chełmnie na stanowisku referenta,

– w latach 1969-1972 – w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie na stanowisku rewidenta,

– w latach 1972-1975 – w Banku Rolnym w Chełmnie na stanowisku inspektora kredytowego,

– w latach 1975-1977 – w Narodowym Banku Polskim w Chełmnie na stanowisku głównego księgowego,

– w latach 1977-1988 – w Narodowym Banku Polskim w Lipnie na stanowisku dyrektora oddziału,

– w latach 1988-1993 – w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki, później Okręgowy we Włocławku na 
stanowisku dyrektora oddziału,

– w latach 1993-1996 – w Polskim Banku Inwestycyjnym we Włocławku na stanowisku dyrektora oddziału,

– w latach 1996-2003 – w Kredyt Banku S.A. we Włocławku na stanowisku dyrektora oddziału,

– od 1997 roku i nadal – w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na stanowisku adiunkta, 
następnie Prodziekana Wydziału Administracji.

Pan Adam Strzelecki jest członkiem Rady Nadzorczej Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku 
oraz jest członkiem Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą we Włocławku.



Prospekt Emisyjny PBG S.A.138

Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

4.4.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej 

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Strzelecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

4.4.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Adam Strzelecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS. 

4.4.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Adam Strzelecki nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4.5. Jacek Krzyżaniak

4.5.1. Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, 
termin upływu kadencji

Jacek Krzyżaniak. Wiek: 31 lat.

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2005.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL Pana Jacka Krzyżaniaka zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i za-
mieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

4.5.2. Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Zatrudniony w PBG S.A. na podstawie umowy o pracę na czas określony, lecz nie podlega zakazowi łączenia sta-
nowisk określonemu w art. 387 § 2 k.s.h.

4.5.3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej

Pan Jacek Krzyżaniak posiada wykształcenie średnie ogólne; w latach 1992-1995 odbywał studia w Akademii Rol-
niczej w Poznaniu, specjalizacja Ekonomika Rolnictwa.

Pan Jacek Krzyżaniak kolejno pracował jako:

– w roku 1998 – Dyrektor Fundacji Europa XXI,

– w latach 1998-1999 – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny WIL Lobbying Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

– w latach 1999-2000 – Prezes Zarządu WIL Lobbying Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

– w latach 1999-2002 – Członek Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A. 

4.5.4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli 
jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Krzyżaniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkuren-
cyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

4.5.5. Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jacek Krzyżaniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS.
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4.5.6. Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub 
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji

Pan Jacek Krzyżaniak nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

5. Opis systemu wynagradzania osób zarządzających 
i nadzorujących Emitenta

Osoby zarządzające otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości określonej przez Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy.

Osobom zarządzającym przysługuje prawo do samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego. Umowy 
zawarte z członkami Zarządu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani inne wewnętrzne akty stanowio-
ne przez Spółkę nie zawierają żadnych postanowień dotyczących ewentualnych odpraw i odszkodowań. Stosuje 
się w tej materii odpowiednie przepisy prawa pracy. Jak dotąd nie było podstaw do wypłat z tytułu odszkodowań 
i odpraw na rzecz członków Zarządu.

Osoby nadzorujące otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy.

Osobom nadzorującym nie przysługuje prawo do samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego. Umowy 
zawarte z członkami Rady Nadzorczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani inne wewnętrzne akty 
stanowione przez Spółkę nie zawierają żadnych postanowień dotyczących ewentualnych odpraw i odszkodowań. 
Stosuje się w tej materii odpowiednie przepisy prawa pracy. Jak dotąd nie było podstaw do wypłat z tytułu odszko-
dowań i odpraw na rzecz członków Rady Nadzorczej.

6. Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych osobom 
zarządzającym i nadzorującym Emitenta w roku 2003

6.1. Zarząd
W roku 2003 osobom zarządzającym Emitenta wypłacono wynagrodzenie (w tym premie) w łącznej kwocie 
706.362,59 zł brutto.

Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych osobom zarządzającym Emitenta w 2003 r. 
wypłacono wynagrodzenie (w tym premie) w łącznej kwocie 282.685,00 zł brutto.

Indywidualne wysokości wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zostały zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

6.2. Rada Nadzorcza
Osoby nadzorujące Emitenta otrzymały w roku 2003 wynagrodzenie w łącznej wysokości 210.000 zł brutto. Osoby 
nadzorujące Emitenta nie otrzymały w roku 2003 premii, a także nagród pieniężnych i rzeczowych.

Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych osoby nadzorujące Emitenta otrzymały łącz-
ne wynagrodzenie (w tym premie) w łącznej wysokości 85.000,00 zł brutto.

Indywidualne wysokości wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 
i zostały zamieszczone w rozdziale „Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie”.

7. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, 
gwarancji, poręczeń lub innych umów

Emitent w dniu 20 lipca 1999 roku zawarł z Panem Jerzym Wiśniewskim umowę o organizację i wykonanie budo-
wy domu jednorodzinnego. Na podstawie niniejszej umowy Pan Jerzy Wiśniewski jest zobowiązany do zapłaty 
na rzecz Emitenta kwoty 2.979.000 zł brutto tytułem wynagrodzenia, która to kwota ma zostać uiszczona do dnia 
15 grudnia 2004 roku. Obecnie pozostała do uiszczenia kwota wynosi 641.000 zł. W przypadku braku terminowej 
zapłaty naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.

Emitent w dniu 12 marca 2002 roku zawarł z Państwem Darią i Tomaszem Woroch umowę o wykonanie budowy 
domu jednorodzinnego. Na podstawie niniejszej umowy Państwo Daria i Tomasz Woroch są zobowiązani do zapła-
ty na rzecz Emitenta kwoty 1.669.200 zł brutto tytułem wynagrodzenia, która to kwota ma zostać uiszczona do dnia 



Prospekt Emisyjny PBG S.A.140

Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

31 grudnia 2004 roku. Obecnie pozostała do uiszczenia kwota 1.362.200 zł . W przypadku braku terminowej zapła-
ty naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.

Na zawarcie powyższych umów nie było wymagane uzyskanie zgody odpowiedniego organu Spółki.

Poza powyższymi nie istnieją żadne zobowiązania z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, 
poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego 
jednostek podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub przez jego jednostki podporządkowane na rzecz 
osób zarządzających lub nadzorujących oraz ich współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 
przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi są powiązani osobiście.

8. Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 
pięciu lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami zostały zawarte następujące istotne 
umowy:

8.1. Umowy z Panem Jerzym Wiśniewskim:
– Umowa sprzedaży udziałów ATG Sp. z o.o., zawarta w dniu 15 marca 2004 roku, o której mowa w punkcie 8.1.4 

Rozdziału V.

– Umowa sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku, zawarta dnia 31 grud-
nia 2003 roku.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Pan Jerzy Wiśniewski nabył 78.876 akcji imiennych spółki Hydrobudowa 
– Włocławek S.A. za cenę 3.943.800 zł, to jest po 50 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje będące przedmiotem sprze-
daży są obciążone zastawem rejestrowym na rzecz DZ BANK Polska S.A., zabezpieczającym udzielone Emitento-
wi kredyty. Pan Jerzy Wiśniewski dokonał pełnej zapłaty za kupione akcje.

– Umowa o organizację i wykonanie budowy domu jednorodzinnego, zawarta dnia 20 lipca 1999 roku.

8.2. Umowy z Panią Małgorzatą Wiśniewską:
– umowa sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku, zawarta dnia 31 grud-

nia 2003 roku.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Pani Małgorzata Wiśniewska nabyła 21.120 akcji imiennych spółki Hydro-
budowa – Włocławek S.A. za cenę 1.056.000 zł, to jest po 50 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje będące przedmio-
tem sprzedaży są obciążone zastawem rejestrowym na rzecz DZ BANK Polska S.A., zabezpieczającym udzielone 
Emitentowi kredyty. Pani Małgorzata Wiśniewska dokonała pełnej zapłaty za kupione akcje.

8.3. Umowy z Panem Markiem Gruntem:
– Umowa sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku, zawarta dnia 31 grud-

nia 2003 roku.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Pan Marek Grunt nabył 13.332 akcje imienne spółki Hydrobudowa – Wło-
cławek S.A. za cenę 666.600 zł, to jest po 50 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje będące przedmiotem sprzedaży 
są obciążone zastawem rejestrowym na rzecz DZ BANK Polska S.A., zabezpieczającym udzielone Emitentowi kre-
dyty. Pan Marek Grunt dokonał pełnej zapłaty za kupione akcje.

8.4. Umowy z Panem Tomaszem Worochem:
– Umowa sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku, zawarta dnia 31 grud-

nia 2003 roku.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy Pan Tomasz Woroch nabył 6.672 akcje imienne spółki Hydrobudowa 
– Włocławek S.A. za cenę 333.600 zł, to jest po 50 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje będące przedmiotem sprze-
daży są obciążone zastawem rejestrowym na rzecz DZ BANK Polska S.A., zabezpieczającym udzielone Emitento-
wi kredyty. Pan Tomasz Woroch dokonał pełnej zapłaty za kupione akcje.

– Umowa o wykonanie budowy domu jednorodzinnego, zawarta 12 marca 2002 roku.
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9. Akcje Emitenta, akcje i udziały w jednostkach Grupy Kapitałowej 
Emitenta oraz akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych 
będące w posiadaniu osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta

9.1. Akcje i udziały w posiadaniu członków Zarządu

9.1.1. Akcje i udziały w posiadaniu Jerzego Wiśniewskiego

Informacja o posiadanych przez Jerzego Wiśniewskiego akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w innych podmio-
tach gospodarczych przedstawia tabela poniżej. Pan Wiśniewski nie posiada żadnych akcji lub udziałów w jednost-
kach grupy kapitałowej Emitenta.

Akcje i udziały posiadane przez Jerzego Wiśniewskiego

Akcje i udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna (PLN)

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%)

PBG S.A. z siedzibą  
w Wysogotowie

4.732.700 akcji, w tym:
3.746.720 akcji imiennych 

uprzywilejowanych
985.980 akcji zwykłych na 

okaziciela

4.732.700 65,73 65,73

Hydrobudowa-Włocławek 
S.A. z siedzibą we 
Włocławku

78.876 akcji imiennych 3.943.800 65,73 65,73

Klub Wioślarski z 1904 roku 
– Rekreacja Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu

19.242 udziałów 962.100 67,75 67,75

Pan Jerzy Wiśniewski jest ponadto wspólnikiem spółki pod firmą „Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorzata 
Wiśniewska Spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie.

9.1.2. Akcje i udziały w posiadaniu Małgorzaty Wiśniewskiej

Informacja o posiadanych przez Małgorzatę Wiśniewską akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w innych podmio-
tach gospodarczych przedstawia tabela poniżej. Pani Wiśniewska nie posiada żadnych akcji lub udziałów w jed-
nostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Akcje (udziały) posiadane przez Małgorzatę Wiśniewską

Akcje lub udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna (PLN)

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%)

PBG S.A.  
z siedzibą w Wysogotowie

1.267.300 akcji, w tym:
1.003.279 akcji imiennych 

uprzywilejowanych
264.021 akcji zwykłych na 

okaziciela

1.267.300 17,6 17,6

Hydrobudowa-Włocławek 
S.A. z siedzibą we 
Włocławku

21.120 akcji imiennych 1.056.000 17,6 17,6

Pani Małgorzata Wiśniewska jest ponadto wspólnikiem spółki pod firmą „Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorza-
ta Wiśniewska Spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie

9.1.3. Akcje i udziały w posiadaniu Marka Grunta

Informacja o posiadanych przez Marka Grunta akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w innych podmiotach gospo-
darczych przedstawia tabela poniżej. Pan Marek Grunt nie posiada żadnych akcji lub udziałów w jednostkach grupy 
kapitałowej Emitenta.

Akcje (udziały) posiadane przez Marka Grunta

Akcje lub udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna (PLN)

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%)

PBG S.A.  
z siedzibą w Wysogotowie

800.000 akcji, w tym:
633.334 akcji imiennych 

uprzywilejowanych
166.666 akcji zwykłych  

na okaziciela

800.000 11,11 11,11

Hydrobudowa-Włocławek 
S.A. z siedzibą we 
Włocławku

13.332 akcji imiennych 666.600 11,11 11,11
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9.1.4. Akcje i udziały w posiadaniu Tomasza Worocha

Informacja o posiadanych przez Tomasza Worocha akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w innych podmiotach 
gospodarczych przedstawia tabela poniżej. Pan Tomasz Woroch nie posiada żadnych akcji lub udziałów w jednost-
kach grupy kapitałowej Emitenta.

Akcje (udziały) posiadane przez Tomasza Worocha

Akcje lub udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna(PLN)

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%)

PBG S.A.  
z siedzibą w Wysogotowie

400.000 akcji, w tym:
316.667 akcji imiennych 

uprzywilejowanych
83.333 akcji zwykłych na 

okaziciela

400.000 5,56 5,56

Hydrobudowa-Włocławek 
S.A. z siedzibą we 
Włocławku

6.672 akcji imiennych 333.600 5,56 5,56

9.1.5. Akcje i udziały w posiadaniu Przemysława Szkudlarczyka
Pan Przemysław Szkudlarczyk nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jednostkach grupy kapitałowej 
Emitenta lub w innych podmiotach gospodarczych.

9.1.6. Akcje i udziały w posiadaniu Tomasza Tomczaka
Pan Tomasz Tomczak nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta 
lub w innych podmiotach gospodarczych.

9.2. Akcje i udziały w posiadaniu osób nadzorujących Emitenta

9.2.1. Akcje i udziały w posiadaniu Macieja Bednarkiewicza
Pan Maciej Bednarkiewicz nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

9.2.2. Akcje i udziały w posiadaniu Wiesława Lindnera
Pan Wiesław Lindner nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

9.2.3. Akcje i udziały w posiadaniu Jerzego Sikorskiego
Pan Jerzy Sikorski nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w jednostkach jego Grupy Kapitałowej. Posiada nato-
miast jeden udział w Almot-Eco Spółce z o.o. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 5 zł stanowiący 20% 
kapitału zakładowego oraz zapewniający 20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

9.2.4. Akcje i udziały w posiadaniu Adama Strzeleckiego
Pan Adam Strzelecki nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

9.2.5. Akcje i udziały w posiadaniu Jacka Krzyżaniaka
Pan Jacek Krzyżaniak nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

10.  Informacje na temat osób powiązanych z osobami 
zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitenta

10.1. Osoby powiązane z Jerzym Wiśniewskim
Żona Pana Jerzego Wiśniewskiego, Pani Małgorzata Wiśniewska jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz człon-
kiem Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o. Pani Małgorzata Wiśniewska jest akcjonariuszem PBG S.A.

Brat Pana Jerzego Wiśniewskiego, Pan Ryszard Wiśniewski jest wspólnikiem spółki Piecobiogaz Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Poznaniu, która prowadzi działalność gospodarczą konkurencyjną wobec działalności Emitenta. Ponadto Pan 
Ryszard Wiśniewski prowadzi pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Gazowniczych Piecobiogaz Ryszard Wiśniewski 
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Bratowa Pana Jerzego Wiśniewskiego, Pani Jolanta Wiśniewska jest Członkiem Zarządu Piecobiogaz Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej przez powinowatych Pana Jerzego Wiśniewskiego zawarte są 
w punkcie 10.2 poniżej.
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10.2. Osoby powiązane z Małgorzatą Wiśniewską
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej przez powinowatych Pani Małgorzaty Wiśniewskiej zawarte są 
w punkcie 10.1 powyżej.

Mąż Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pan Jerzy Wiśniewski jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz akcjonariuszem 
Emitenta.

Siostra Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pani Danuta Ratajczak prowadzi indywidualną praktykę lekarską. 

Szwagier Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pan Czesław Ratajczak prowadzi działalność gospodarczą jako osoba 
fizyczna w zakresie projektowania w budownictwie. 

Szwagier Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pan Ryszard Prętki prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizycz-
na w zakresie handlu artykułami przemysłowymi i transportu drogowego. 

10.3. Marek Grunt
Żadna z osób powiązanych z Panem Markiem Gruntem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jed-
nostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowa-
dzi działalności gospodarczej.

10.4. Tomasz Woroch 
Żadna z osób powiązanych z Panem Tomaszem Worochem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jed-
nostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowa-
dzi działalności gospodarczej.

10.5. Przemysław Szkudlarczyk
Żadna z osób powiązanych z Panem Przemysławem Szkudlarczykiem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub 
udziałów w jednostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących.

Ojciec Pana Przemysława Szkudlarczyka, Pan Bronisław Szkudlarczyk posiada 2% akcji spółki Teletracomtrans S.A.  
z siedzibą w Poznaniu, świadczącej usługi z zakresu łączności.

Siostra Pana Przemysława Szkudlarczyka, Pani Bogna Szkudlarczyk jest wspólnikiem spółki Mykonos Bogna Szku-
dlarczyk, Monika Krems spółka jawna z siedzibą w Poznaniu świadczącej usługi z zakresu gastronomii. Pani Bogna 
Szkudlarczyk prowadzi również w powyższym zakresie działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Szwagier Pana Przemysława Szkudlarczyka, Pan Theodoros Toptsis-Vagdanou prowadzi jako osoba fizyczna dzia-
łalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Teściowa Pana Przemysława Szkudlarczyka, Pani Barbara Budzińska prowadzi jako osoba fizyczna działalność 
gospodarczych w zakresie usług krawieckich.

10.6. Tomasz Tomczak
Żadna z osób powiązanych z Panem Tomaszem Tomczakiem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów 
w jednostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie pro-
wadzi działalności gospodarczej.

10.7. Maciej Bednarkiewicz
Żadna z osób powiązanych z Panem Maciejem Bednarkiewiczem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów 
w jednostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie pro-
wadzi działalności gospodarczej.

10.8. Wiesław Lindner 
Żadna z osób powiązanych z Panem Wiesławem Lindnerem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jed-
nostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowa-
dzi działalności gospodarczej.

10.9. Jerzy Sikorski
Żadna z osób powiązanych z Panem Jerzym Sikorskim nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jed-
nostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowa-
dzi działalności gospodarczej.

10.10. Adam Strzelecki
Żadna z osób powiązanych z Panem Adamem Strzeleckim nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów w jed-
nostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowa-
dzi działalności gospodarczej.
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10.11. Jacek Krzyżaniak
Żadna z osób powiązanych z Panem Jackiem Krzyżaniakiem nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udziałów 
w jednostkach jego Grupy Kapitałowej, nie zasiada w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie pro-
wadzi działalności gospodarczej.

11.  Informacje o zamiarach osób zarządzających i nadzorujących 
dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez 
siebie akcji Emitenta lub akcji (udziałów) jednostek jego Grupy 
Kapitałowej

Pan Jerzy Wiśniewski na dzień sporządzenia Prospektu nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, jednakże nie wyklucza podjęcia decyzji o sprzedaży części posiadanych 
przez siebie akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, co uzależnione będzie od sytuacji na rynku kapitałowym.

Pani Małgorzata Wiśniewska na dzień sporządzenia Prospektu nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posia-
danych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, jednakże nie wyklucza podjęcia decyzji o sprzedaży czę-
ści posiadanych przez siebie akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, co uzależnione będzie od sytuacji na rynku 
kapitałowym.

Pan Marek Grunt na dzień sporządzenia Prospektu nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, jednakże nie wyklucza podjęcia decyzji o sprzedaży części posiadanych 
przez siebie akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, co uzależnione będzie od sytuacji na rynku kapitałowym.

Pan Tomasz Woroch na dzień sporządzenia Prospektu nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, jednakże nie wyklucza podjęcia decyzji o sprzedaży części posiadanych 
przez siebie akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, co uzależnione będzie od sytuacji na rynku kapitałowym.

Pan Przemysław Szkudlarczyk nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i zamierza nabyć 
akcje Emitenta.

Pan Tomasz Tomczak nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i zamierza nabyć akcje Emitenta. 

Pan Maciej Bednarkiewicz nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i zamierza nabyć akcje 
Emitenta.

Pan Wiesław Lindner nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i nie wie, czy nabędzie akcje 
Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej.

Pan Jerzy Sikorski nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i nie ma zamiaru nabyć akcji 
Emitenta ani jednostek jego Grupy Kapitałowej.

Pan Adam Strzelecki nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i nie ma zamiaru nabyć akcji 
Emitenta ani jednostek jego Grupy Kapitałowej.

Pan Jacek Krzyżaniak nie posiada akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej i zamierza nabyć akcje Emitenta.

12.  Informacja o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby 
zarządzające i nadzorujące

W dniu 26 marca 2004 r. Spółka zawarła z PZU S.A. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków 
Zarządu z tytułu sprawowania funkcji w PBG S.A. (Polisa nr DO-P/001/04).

Dotychczas nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykony-
wanych przez osoby nadzorujące Emitenta.

13.  Informacja o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających 
lub nadzorujących w okresie ostatnich trzech lat

W okresie ostatnich trzech lat żaden z członków Zarządu Emitenta nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji.

W tym samym okresie żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie został odwołany, natomiast rezygnację 
z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej złożyli następujący członkowie:

– w grudniu 2001 roku – Andrzej Jeziński, Zygmunt Wiśniewski oraz Władysław Krokowicz,

– w lutym 2004 roku – Ryszard Wiśniewski.
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14.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej 
liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zakładowym

Akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapita-
le zakładowym Emitenta są Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Panowie Marek Grunt i Tomasz Woroch. Dane oso-
bowe tych akcjonariuszy podane zostały w pkt 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego rozdziału.

14.1. Dane o akcjonariuszu Marku Gruncie
Pan Marek Grunt posiada bezpośrednio 800.000 akcji Emitenta, w tym 633.334 akcji imiennych serii A oraz 166.666 
akcji serii B. Pan Marek Grunt nie posiada pośrednio akcji Emitenta. Panu Markowi Gruntowi przysługuje bezpo-
średnio 1.433.334 (11,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcje przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Marek Grunt nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Marka Grunta łączy z Emitentem umowa o pracę oraz umowa opisana w pkt 8 niniejszego Rozdziału.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego 
obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji

Akcjonariusz
Liczba  

posiadanych 
akcji

Udział  
w kapitale 

zakładowym (%)

Liczba  
głosów

Udział głosów 
na WZA (%)

Marek Grunt 800 000 7,60 1 433 334 8,83

Akcje serii A i B zostały wydane za udziały w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o., w wyniku prze-
kształcenia spółki zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej spółki. 
Przekształcenie nastąpiło z dniem 2 stycznia 2004 roku.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

14.2. Dane o akcjonariuszu Tomaszu Worochu
Pan Tomasz Woroch posiada bezpośrednio 400.000 akcji Emitenta, w tym 316.667 akcji imiennych serii A oraz 
83.333 akcji serii B. Pan Tomasz Woroch nie posiada pośrednio akcji Emitenta. Panu Tomaszowi Worochowi przy-
sługuje bezpośrednio 716.667 (5,56%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcje przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Tomasz Woroch nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Tomasza Worocha łączy z Emitentem umowa o pracę oraz umowy opisane w pkt 7 oraz 8 niniejszego Roz-
działu.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego 
obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:
Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji

Akcjonariusz
Liczba  

posiadanych 
akcji

Udział  
w kapitale 

zakładowym (%)

Liczba  
głosów

Udział głosów 
na WZA (%)

Tomasz Woroch 400 000 3,80 716 667 4,42

Akcje serii A i B zostały wydane za udziały w spółce Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w wyniku prze-
kształcenia spółki zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej spółki. 
Przekształcenie nastąpiło z dniem 2 stycznia 2004 roku.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

14.3. Dane o akcjonariuszu Małgorzacie Wiśniewskiej
Pani Małgorzata Wiśniewska posiada 1.267.300 akcji Emitenta, w tym 1.003.279 akcji imiennych serii A oraz 
264.021 akcji serii B. Pani Małgorzata Wiśniewska nie posiada pośrednio akcji Emitenta. Pani Małgorzacie Wiśniew-
skiej przysługuje bezpośrednio 2.270.579 (17,6%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcje przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pani Małgorzata Wiśniewska nie prowadzi działalności gospodarczej poza działalnością prowadzoną jako wspólnik 
spółki „Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Spółka jawna.

Panią Małgorzatę Wiśniewską łączy z Emitentem umowa o pracę oraz umowa opisana w pkt 8 niniejszego Rozdziału.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego 
obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji

Akcjonariusz
Liczba  

posiadanych 
akcji

Udział  
w kapitale 

zakładowym (%)

Liczba  
głosów

Udział głosów 
na WZA (%)

Małgorzata Wiśniewska 1 267 300 12,04 2 270 579 13,99

Akcje serii A i B zostały wydane za udziały w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w wyniku prze-
kształcenia spółki zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej spółki. 
Przekształcenie nastąpiło z dniem 2 stycznia 2004 roku.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

15.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 
50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Wśród akcjonariuszy PBG S.A. brak jest akcjonariusza posiadającego bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

16.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zakładowym 

Akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emiten-
ta jest Pan Jerzy Wiśniewski. Jego dane osobowe podane zostały w pkt 3.1 niniejszego Rozdziału. 

Pan Jerzy Wiśniewski posiada 4.732.700 akcji Emitenta, w tym 3.746.720 akcji imiennych serii A oraz 985.980 akcji 
serii B. Pan Jerzy Wiśniewski nie posiada pośrednio akcji Emitenta. Panu Jerzemu Wiśniewskiemu przysługuje bez-
pośrednio 8.479.420 (65,73%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcje przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Jerzy Wiśniewski nie prowadzi działalności gospodarczej poza działalnością prowadzoną jako wspólnik spółki 
„Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Spółka jawna.

Pana Jerzego Wiśniewskiego łączy z Emitentem umowa o pracę oraz umowy opisane w pkt 7 i 8 niniejszego Rozdziału.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego 
obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji

Akcjonariusz
Liczba  

posiadanych 
akcji

Udział  
w kapitale 

zakładowym (%)

Liczba  
głosów

Udział głosów 
na WZA (%)

Jerzy Wiśniewski 4 732 700 44,94 8 479 420 52,25

Akcje serii A i B zostały wydane za udziały w spółce Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w wyniku prze-
kształcenia spółki zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej spółki. 
Przekształcenie nastąpiło z dniem 2 stycznia 2004 roku.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.
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Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta ma charakter długoterminowy.

Nie istnieją powiązania gospodarcze pomiędzy Emitentem a Panem Jerzym Wiśniewskim i osobami z nim powią-
zanymi.

17.  Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158 a ust. 3  
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Nie występują powiązania, o których mowa w art. 158 a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

18.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem 
pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia 
akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zakładowym

Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniający do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

19.  Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku 
których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
i obligatariuszy

Nie istnieją umowy, w następstwie których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotych-
czasowych akcjonariuszy.

20.  Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem 
a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub 
zobowiązań

W okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamiesz-
czonymi w Prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w rozdziale „Informacje 
dodatkowe”, pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi zostały zawarte następujące istotne umowy doty-
czące przeniesienia praw lub zobowiązań:

Ze spółką Piecobiogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

– umowa o wykonanie przez Piecobiogaz Sp. z o.o. kotłowni technologicznej wraz z przyłączem śr/c dla zadania 
inwestycyjnego w Fabryce Papieru „CYPERUS” w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2000 roku na kwotę 1.996.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Piecobiogaz Sp. z o.o. modernizacji kotłowni w Mieście i Gminie Myślibórz „pod 
klucz” z dnia 25 kwietnia 2002 roku na kwotę 11.187.086 zł,

– umowa o wykonanie przez Piecobiogaz Sp. z o.o. budowy sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w Mieście 
i Gminie Myślibórz „pod klucz” z dnia 25 kwietnia 2004 roku na kwotę 4.166.349 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta prac budowlano-montażowych przy budowie sieci gazowych i kotłowni na 
terenie Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 8 maja 2002 roku na kwotę 3.000.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta włączenia hermetycznego do wybudowanego gazociągu w Grudziądzu 
z dnia 7 września 2002 roku na kwotę 1.000.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Piecobiogaz Sp. z o.o. układów technologicznych na gazociągu wysokiego ciśnienia 
Wołdowo – Klicko z dnia 3 stycznia 2003 roku na kwotę 1.383.800 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta prac budowlano-montażowych przy budowie sieci gazowych i kotłowni na 
terenie Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 3 stycznia 2003 roku na kwotę 1.700.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta prac ziemnych, remontowych i ogólnobudowlanych na nieruchomościach 
w Grudziądzu z dnia 9 stycznia 2003 roku na kwotę 2.800.000 zł,

– umowa na realizację przez Piecobiogaz Sp. z o.o. dostaw i usług w ramach I etapu przedsięwzięcia 
„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko” z dnia 30 kwietnia 2003 roku na kwotę 5.711.500,00 zł,
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– umowa o wykonanie przez Emitenta śluz nadawczo-odbiorczych na rurociągach kopalnianych w miejscowości 
Brońsko z dnia 1 lipca 2003 roku na kwotę 1.800.000 zł.

Ze spółką „Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska spółka jawna:

– umowa o współpracy z dnia 2 stycznia 2002 roku, określająca zasady współpracy w zakresie wykonywanych 
przez spółkę jawną na rzecz Emitenta usług transportowych, przeprowadzania prób, budowy dróg tymczaso-
wych, organizacji placów budowy, robót ogólnobudowlanych i ziemnych.

Ze spółką ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

– umowa o współpracy handlowej z dnia 5 marca 2001 roku,

– umowa o wykonanie dostawy rur stalowych do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w Myśliborzu z dnia  
15 lutego 2002 na kwotę 3.022.194 zł.

Ze spółką Hydrobudowa – Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku:

– umowa o wykonanie przez Emitenta robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku biurowego 
z halą magazynową zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Płockiej 164 z dnia 24 marca 2003 roku na kwotę 
5.000.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta robót remontowo-budowlanych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu – I etap” z dnia 6 czerwca 2003 roku na kwotę 800.000 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Gminie Lubicz, w miejscowości Nowa Wieś, Złotoria, Lubicz Górny” z dnia 18 sierpnia 2003 roku  
na kwotę 2.099.959 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta robót budowlano-montażowych w ramach zadania „Modernizacja stacji 
uzdatniania wód powierzchniowych wraz z gospodarką osadową Czyżkówko Bydgoszcz” z dnia 1 września 
2003 roku na kwotę 1.900.657 zł,

– umowa o wykonanie przez Emitenta robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci kanaliza-
cyjnej – etap I (Muchobór, Oporów I, Klecina I) – Wrocław” z dnia 15 grudnia 2003 roku na kwotę 11.430.233 zł.

Ze spółką KRI Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie:

– umowa na generalną realizację przez Emitenta zadania „Kompleksowa gazyfikacja i uciepłownienie gminy 
Pyrzyce – etap II” z dnia 19 kwietnia 2001 roku na kwotę 4.400.000 zł,

– umowa o współpracy w zakresie świadczenia przez KRI Sp. z o.o. usług w zakresie wykonywania dokumentacji 
odbiorowej inwestycji wykonywanych przez Emitenta z dnia 11 lutego 2002 roku,

– umowa o współpracy w zakresie świadczenia przez KRI Sp. z o.o. usług marketingowo-promocyjnych oraz 
usług obsługi procesów inwestycyjnych z dnia 11 lutego 2002 roku,

– umowa o świadczenie przez KRI Sp. z o.o. usług projektowych, wykonania analizy ekonomicznej, obsługę mar-
ketingową i działania związane z pozyskaniem odbiorców z terenu Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 
2001 roku na kwotę 1.196.000 zł,

– umowa cesji praw i obowiązków dotyczących budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie Miasta i Gminy 
Myślibórz z dnia 27 marca 2002 roku,

– umowa o generalną realizację przez Emitenta inwestycji pod nazwą „Kompleksowa gazyfikacja i uciepłownienie 
Miasta i Gminy Lipiany” z dnia 24 kwietnia 2002 roku na kwotę 2.948.600 zł, 

– umowa o generalną realizację przez Emitenta inwestycji pod nazwą „Kompleksowa gazyfikacja i uciepłownienie 
Miasta i Gminy Myślibórz” z dnia 24 kwietnia 2002 roku na kwotę 6.673.000 zł,

– umowa o generalną realizację przez Emitenta inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do 
Miasta i Gminy Myślibórz oraz Miasta i Gminy Lipiany” z dnia 24 kwietnia 2002 roku na kwotę 18.169.000 zł,

– umowa na „Generalną Realizację Inwestycji ujętych w planie budżetowym KRI Sp. z o.o. na lata 2002-2003” 
z dnia 9 sierpnia 2002 roku – umowa ramowa.

Ponadto z podmiotami powiązanymi zostały zawarte umowy wymienione w pkt 7 oraz 8 niniejszego Rozdziału oraz 
w rozdziale „Dane o działalności Emitenta”.

21.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne 
na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje 
Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale 
zakładowym 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki.


