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Załącznik nr 2 –  Uchwały o emisji Akcji serii C, Akcji serii D oraz 
uchwała o wprowadzeniu Akcji Spółki  
do publicznego obrotu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie, z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze publicznej emisji Akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru

dla dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1, 433 § 2 i 438 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwaną dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii C)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą aniżeli 
3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie 
mniej niż 1(jednej) i nie więcej aniżeli 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej „Akcjami serii C”).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.

4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 roku.

5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii C zostaną dokonane jednorazowo.

6. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu 
papierami wartościowymi.

§ 2 (Wyłączenie prawa poboru)

1. W interesie Spółki w odniesieniu do Akcji serii C wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychcza-
sowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona po myśli art. 433 § 2 KSH, 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii C, 

2. ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii C, 

3. określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii C,

4. określenia zasad i sposobów dystrybucji Akcji serii C,

5. określenia warunków emisji Akcji serii C, w tym podziału oferowanych Akcji serii C na transze,

6. przydziału Akcji serii C,

7. zawarcia umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.,

8. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną,

9. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii C do publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi, przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji serii C na warunkach okre-
ślonych niniejszą uchwałą i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wprowadzenia Akcji serii C do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

10.  złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4  
w zw. z art. 431 § 7 KSH.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie, z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji Akcji serii D  
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy  

celem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego

Działając na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 par. 2 oraz 432 par. 1, 433 par. 2 i 438 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 330 000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych w drodze emisji 
330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty 
każda, zwanych dalej Akcjami serii D.

2. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 1,00 (jeden) złoty za jedna akcję.

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się  
31 grudnia 2003 roku.

4. Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na akcje zostaną dokonane jednorazowo.

§ 2

Akcje serii D zostaną objęte przez subemitenta usługowego w celu ich późniejszego zbywania osobom uprawnio-
nym, zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia szczegółowego regulaminu programu motywacyjnego, w tym 
w szczególności:

1) ustalenia osób uprawnionych do nabywania Akcji serii D w ramach programu motywacyjnego oraz kryteriów 
decydujących o ich udziale w programie motywacyjnym,

2) warunków, od których uzależnia się uruchomienie poszczególnych transz programu motywacyjnego,

3) sposobu ustalania listy osób uprawnionych i liczby Akcji Serii D przypadających na poszczególne osoby uprawnione,

4) sposobu ustalania ceny nabycia Akcji Serii D przez osoby uprawnione od subemitenta usługowego,

5) ustalenia terminów realizacji programu, tj. terminów oferowania Akcji serii D osobom uprawnionym i składania 
przez nich zapisów na Akcje serii D,

6) ustalania i przekazywania za pośrednictwem Zarządu Spółki, w trakcie realizacji programu motywacyjnego sub-
emitentowi usługowemu listy osób uprawnionych do nabycia Akcji serii D,

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję usługową.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii D,

2) ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii D,

3) określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii D,

4) określenia zasad i sposobów dystrybucji Akcji serii D,

5) przygotowania projektu umowy o subemisję usługową i prowadzenia z subemitentem usługowym negocjacji 
w celu ustalenia warunków subemisji usługowej,

6) zawarcia umowy o subemisję usługową, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji jej projektu przez Radę 
Nadzorczą w formie uchwały,

7) dokonania przydziału Akcji serii D subemitentowi usługowemu,

8) zawarcia umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.,

9) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi, przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji serii D na warunkach okre-
ślonych niniejszą uchwałą i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
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10)  złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4  
w zw. z art. 431 § 7 KSH.

§ 6

W interesie Spółki w odniesieniu do Akcji serii D wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczaso-
wym akcjonariuszom Spółki.

Opinia zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii D sporządzona po myśli art. 433 
par. 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie, z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego

§ 1

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. 2002/49/447 z późn. zm.):

– 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

– 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

– do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

– 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

§ 2

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających 
na celu wprowadzenie akcji Spółki wyszczególnionych w § 1 niniejszej uchwały do publicznego obrotu.
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Załącznik nr 3 – Statut Emitenta – tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki

§ 1

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształ-
ceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Technologie Gazowe „Piecobiogaz” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

§ 2

Realizując cel określony w § 1 Statutu Spółka może:

1) nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, oraz udziały i akcje w innych jednostkach 
organizacyjnych,

2) tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

§ 3

1. Firma Spółki brzmi PBG Spółka Akcyjna.

2. Przez pierwszy rok od daty rejestracji Spółka obok firmy określonej w ustępie pierwszym używać będzie: daw-
niej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Wysogotowo koło Poznania.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (11.20.Z),

2) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28),

3) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (29.2),

4) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.5),

5) produkcja systemu do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z),

6) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (40.10),

7) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (40.20.B),

8) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30),

9) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (41.00),

10) przygotowanie terenu pod budowę (45.1),

11) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2),

12) wykonywanie instalacji budowlanych (45.3),

13) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4),

14) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.5),

15) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (51.6),

16) pozostała sprzedaż hurtowa (51.70),

17) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z),

18) transport rurociągowy (60.30.Z),

19) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1),

20) telekomunikacja (64.20),

21) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),

22) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z),

23) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),

24) wynajem pozostałych środków transportu (71.2),

25) wynajem maszyn i urządzeń (71.3),
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26) działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20),

27) badania i analizy techniczne (74.30),

28) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (90.00).

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz.1037).

§ 8

Założycielami Spółki są:

1) Jerzy Wiśniewski,

2) Małgorzata Wiśniewska,

3) Marek Grunt,

4) Tomasz Woroch.

II. Kapitał zakładowy

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 
(pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A oraz 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

§ 10

1. Akcje serii A są akcjami imiennymi.

2. Akcje serii B są akcjami na okaziciela.

3. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokry-
wane majątkiem przekształcanej Spółki.

§ 11

1. Zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu.

2. Każdemu z akcjonariuszy założycieli, o których mowa w § 8 Statutu, przysługuje prawo pierwokupu nabycia 
akcji serii A.

3. Akcjonariusz, który zamierza zbyć należące do niego akcje imienne serii A po uzyskaniu zgody Zarządu na ich 
sprzedaż zawiadamia Zarząd Spółki o podpisaniu umowy sprzedaży akcji zawartej pod warunkiem zawieszają-
cym, przesyłając jednocześnie kopie tej umowy. Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
7 dni, przesyła umowę sprzedaży akcji imiennych serii A akcjonariuszom uprawnionym do wykonania prawa 
pierwokupu, stosownie do postanowień ust. 2. Akcjonariusz uprawniony do wykonania prawa pierwokupu infor-
muje Zarząd o wykonaniu przysługującego mu prawa w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia 
i umowy sprzedaży akcji. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu będzie złożone w formie pisemnej 
z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. W przypadku gdy chęć nabycia akcji zaoferowanych do zbycia wyrazi więcej niż jeden uprawniony akcjonariusz, 
prawo to przysługiwać będzie proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych serii A.

§ 12

Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela 
na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 13

1. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczaso-
wym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze prywatnej lub publicznej subskrypcji.

2. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepienięż-
nymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezer-
wowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel.
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III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 14

1. Na każdą akcję serii A przypadają 2 głosy.

2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie 
co do głosu wygasa.

3. W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa, chyba że 
nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz korzystający z prawa pierwokupu, o którym mowa w §11 
ust. 4 Statutu, uprzywilejowanie pozostaje w mocy.

§ 15

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a w sytuacji 
gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§ 16

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Wynagrodzenie akcjonariu-
szy akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z zysku Spółki.

§ 17

Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, przewidywanej na koniec 
roku obrotowego, o ile zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.

§ 18

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.

2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione 
od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, o ile uzależnienie takie 
będzie określone w treści uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. Władze Spółki

§ 19

Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca 
od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo 
do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez 
Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne 
Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podej-
mowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które 
zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, 
jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty 
nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo z wnioskiem takim wystąpią 
Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni 
od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we 
wniosku lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesię-
cy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także 
Radzie Nadzorczej.

7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez 
Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu 
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Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas 
winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, 
a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają 
się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w Wysogotowie w lokalu Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub w Warszawie.

§ 22

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza 
oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zarząd umieści na porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie,  
co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezen-
tujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego.

4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie 
Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być 
dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy 
oraz podać treść projektowanych zmian.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane minimum 50% akcji.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie 
nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy 
Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, 
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględ-
nie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

2. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia 
na nim użytkowania, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany Statutu – zapadają większością 3/4 (trzech 
czwartych) ważnie oddanych głosów.

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie 
oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. 
Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

4. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania 
w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) waż-
nie oddanych głosów.

§ 27

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
przedstawicieli.

2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki 
za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
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4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa 
użytkowania,

6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,

7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

9) ustalanie dnia dywidendy,

10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

B. Rada Nadzorcza

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głoso-
waniu tajnym. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady 
Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust. 1 Walne Zgromadzenie.

3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

5. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do 
końca tej kadencji.

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego spra-
wozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej 
z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej 
Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz 
z proponowanym porządkiem obrad.

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 
wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 32

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.

2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać 
wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy 
wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być 
zwołane także telefonicznie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed 
dniem posiedzenia.

3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady 
Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub 
członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posie-
dzeniem Rady.

5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprze-
wodniczący Rady.

6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej 
członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są 
wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na 
porządku obrad.
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8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów odda-
nych, z tym że za uchwałą głosować musi przynajmniej trzech członków Rady. W razie równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie doty-
czy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.

§ 33

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomo-
cy biegłych.

§ 34

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach działalności.

§ 35

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu.

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą 
sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem 
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 36

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,

c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekra-
czające kwotę 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych),

d) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konku-
rencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,

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

f) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

g) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu 
stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki,

h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 
członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

i) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

a) wybór biegłego rewidenta,

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

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

C. Zarząd

§ 37

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do ośmiu Członków Zarządu, w tym: Prezesa Zarządu, od jed-
nego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech członków Zarządu powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą.

2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na 
jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
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3. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani 
uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w §1 Statutu.

4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów powoływani 
są na trzy lata.

6. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej 
kadencji.

7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

9. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady 
Nadzorczej.

§ 38

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Wiceprezesów 
Zarządu albo Wiceprezesa i Członka Zarządu, albo Wiceprezesa i Prokurenta, albo Członka Zarządu i Prokuren-
ta. Prezes Zarządu składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki samodzielnie.

2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu, 
Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub prokurenta.

§ 39

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz 
w Regulaminie Zarządu.

2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy 
choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§ 40

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.

3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu.

4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.

5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.

6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek 
Zarządu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 
Zarządu.

8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do 
odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

V. Rachunkowość Spółki

§ 41

Funduszami własnymi Spółki są:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe.

§ 42

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:

a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie 
osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,

b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów 
emisji akcji,

c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym 
akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
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2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która 
odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 43

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.

2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie.

§ 44

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie 
strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

§ 45

Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna 
wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wpłata.

§ 46

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedło-
żyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piąte-
go miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 47

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.

2. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odno-
szącym się do Zarządu.

3. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.

§ 48

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez 
każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 49

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy 
Kodeksu spółek handlowych.
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Załącznik nr 4 – Regulamin Programu Motywacyjnego

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej

PBG S.A., dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o.
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

zmieniona uchwałą nr 2 z dnia 17 maja 2004 r.

Rada Nadzorcza PBG S.A., dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o., uchwala treść Regulaminu Pro-
gramu Motywacyjnego w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Definicje

Akcje Do 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie  
uchwały walnego zgromadzenia PBG SA nr 4 z dnia 10 marca 2004 r.

Dzień Roboczy Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Emitent, Spółka PBG SA z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
Grupa Kapitałowa Grupa kapitałowa Emitenta, w skład której wchodzi: PBG S.A. jako podmiot dominują-

cy oraz spółki ATG Sp. z o.o., „elwik” Sp. z o.o. i KRI Sp. z o.o.
Osoby Uprawnione Członkowie Zarządu i pracownicy Emitenta, członkowie zarządów pozostałych spółek 

z Grupy Kapitałowej i pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz 
osoby fizyczne lub wspólnicy spółek osobowych związanych ze Spółką stałymi umowa-
mi o współpracy, wskazani przez Radę Nadzorczą lub Zarząd

Program Program motywacyjny dla Osób Uprawnionych, w ramach którego wyemitowanych 
zostało do 330.000 Akcji

Prospekt Prospekt emisyjny przygotowany w związku z wprowadzaniem wszystkich akcji Spółki 
do publicznego obrotu

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta
Subemitent Usługowy Podmiot, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 447), z którym Emi-
tent zawrze umowę o subemisję usługową

Zarząd Zarząd Emitenta

Osoby Uprawnione nabywać będą akcje od Subemitenta Usługowego. Szczegółowy sposób oferowania akcji 
przez Subemitenta Usługowego opisany zostanie w Prospekcie.

1. Czas trwania Programu

Pierwsze udostępnienie Akcji Osobom Uprawnionym nastąpi w roku 2005. Program zostanie zakończony najwcze-
śniej w roku 2006, lecz nie później niż w roku 2009, w zależności od poziomu realizacji warunku, o którym mowa 
w pkt 3, w każdym roku trwania Programu, a w konsekwencji od liczby Akcji, jaka będzie każdego roku oferowana 
Osobom Uprawnionym. 

2. Akcje objęte Programem

W ramach Programu Osobom Uprawnionym zaoferowanych zostanie do 330.000 Akcji Serii D. W pierwszym roku 
udostępniania Akcji Serii D, tj. w roku 2005, Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowanych 110.000 Akcji – o ile 
stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok 2004 będzie wynosił co najmniej 
100%. W przypadku gdy stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego Grupy na rok 2004 będzie niższy niż 
100%, liczba udostępnianych Akcji Serii D Osobom Uprawnionym obliczona zostanie według wzoru (w zaokrągle-
niu do najbliższej liczby całkowitej):

L2005=S2004*110.00

gdzie:

L2005 – liczba udostępnianych Akcji w roku 2005,

S2004 – wyrażony procentowo stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok 2004 
(niższy niż 100%, lecz nie niższy niż 75%, zgodnie z postanowieniem pkt 3 poniżej).
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W latach następnych liczba Akcji udostępnianych Osobom Uprawnionym obliczana będzie według formuły

L=min{S*110.000;R}

gdzie:

L – liczba udostępnianych Akcji w danym roku,

S – wyrażony procentowo stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok poprze-
dzający rok udostępniania Akcji (nie niższy niż 75%, zgodnie z postanowieniem pkt 3 poniżej),

R – różnica pomiędzy liczbą wyemitowanych Akcji a sumą Akcji już udostępnionych Osobom Uprawnionym w la-
tach wcześniejszych.

3. Warunek, od spełnienia którego uzależniona jest realizacja Programu

Warunkiem realizacji Programu w danym roku jest osiągnięcie przez Grupę Kapitałową zysku operacyjnego za 
poprzedni rok obrotowy, wykazanego w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez walne zgroma-
dzenie Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, na poziomie co najmniej 75% prognozy zysku ope-
racyjnego na rok, którego badanie dotyczyło. Nieosiągnięcie przez Grupę Kapitałową minimalnego stopnia realiza-
cji prognozy zysku operacyjnego za rok poprzedni skutkować będzie brakiem realizacji Programu w danym roku.

Wysokość zysku operacyjnego do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w danym roku określać będzie Rada Nad-
zorcza w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego prognoza dotyczy.

4. Osoby Uprawnione

Osobami Uprawnionymi są Członkowie Zarządu i pracownicy Emitenta, członkowie zarządów pozostałych spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej oraz osoby fizyczne lub wspólni-
cy spółek osobowych związanych ze Spółką stałymi umowami o współpracy wskazani w uchwale Rady Nadzorczej 
lub Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu wskazujące Osoby Uprawnione podejmowane będzie corocznie, 
w terminach wskazanych w pkt 5 poniżej.

5. Zasady ustalania listy Osób Uprawnionych i liczby Akcji przypadających na poszczególne Osoby Uprawnione

Pod warunkiem spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt 3, Zarząd w terminie tygodnia od dnia odbycia walne-
go zgromadzenia, na którym zatwierdzone zostanie skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej, 
wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej, wskazując liczbę Akcji do objęcia przez uprawnionych w danym roku, 
obliczoną zgodnie z pkt 2 oraz Osoby Uprawnione inne niż Członkowie Zarządu.

Rada Nadzorcza w terminie miesiąca od dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podejmie uchwałę, określając listę Osób Uprawnionych, liczbę Akcji 
udostępnianych w danym roku tym osobom oraz określi, jaka część akcji przynależna jest poszczególnym człon-
kom Zarządu, a jaka ogółem pozostałym Osobom Uprawnionym.

Rada Nadzorcza ma prawo wprowadzać na listę Osób Uprawnionych inne osoby niż wskazane we wniosku Zarzą-
du, spośród kręgu Osób Uprawnionych wskazanych w pkt 4 powyżej, określając jednocześnie liczbę Akcji przyna-
leżną poszczególnym wprowadzonym przez siebie osobom. Liczba Akcji przyznana przez Radę Nadzorczą oso-
bom przez nią wskazaną nie może zostać zmieniona przez Zarząd.

Zarząd w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą podejmie uchwałę, w której podzieli 
Akcje pomiędzy poszczególne Osoby Uprawnione, inne niż Członkowie Zarządu i osoby wprowadzone na listę 
Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą, według własnego uznania.

W roku 2005 całkowita liczba Akcji udostępniana wszystkim Osobom Uprawnionym nie będzie większa niż 
110.000.

6. Sposób oferowania Akcji

Zarząd zobowiązany jest przekazać Subemitentowi Usługowemu uchwałę Rady Nadzorczej oraz uchwałę Zarzą-
du, zawierające listę Osób Uprawnionych oraz liczby przyznanych im indywidualnie Akcji, w terminie 5 dni od dnia 
podjęcia uchwały przez Zarząd.

W ciągu 7 dni od dnia przekazania uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu Subemitentowi Usługowemu, Subemitent 
Usługowy skieruje do każdej Osoby Uprawnionej zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje, poprzez przesłanie listu 
poleconego na adres wskazany w uchwałach Rady Nadzorczej – dla Członków Zarządu i innych osób wskazanych 
przez Radę Nadzorczą oraz na adresy wskazane w uchwale Zarządu – dla pozostałych Osób Uprawnionych. Ter-
min na składanie zapisów nie będzie krótszy niż 3 Dni Robocze. Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonych Punk-
tach Obsługi Klienta domu maklerskiego wchodzącego w skład grupy kapitałowej Subemitenta Usługowego.

Osoby Uprawnione składać będą zapisy na liczbę Akcji nie większą niż wskazana w uchwale Rady Nadzorczej – dla 
Członków Zarządu i innych osób wskazanych przez Radę Nadzorczą i uchwale Zarządu – dla pozostałych Osób 
Uprawnionych. Osoba Uprawniona ma prawo do złożenia tylko jednego zapisu na Akcje. Osoba Uprawniona może 
złożyć zapis na mniejszą liczbę Akcji niż przyznana.

W dniu złożenia zapisu Osoba Uprawniona zobowiązana jest w pełni opłacić Akcje. Przez pełną wpłatę na Akcje 
rozumie się kwotę stanowiącą iloczyn liczby Akcji w zapisie i ceny nabycia. Wpłaty dokonywane będą na rachunek 
wskazany przez Subemitenta Usługowego.
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Osoby Uprawnione mogą składać zapisy za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, będącego 
osobą fizyczną lub osobą prawną. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić 
pisemne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające jej tożsamość. Pełnomocnictwo do złożenia zapisu upo-
ważnia do złożenia dyspozycji deponowania akcji.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy i pełnomocnika:

– gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL 
– w przypadku rezydentów, 

– gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, 
adres i numer statystyczny REGON.

Subemitent Usługowy dokona przydziału Akcji najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zakończenia zapi-
sów w danym etapie realizacji Programu. Przydział zostanie dokonany na podstawie prawidłowo złożonych zapi-
sów. Akcje zostaną przydzielone osobom, które znalazły się na Liście Osób Uprawnionych.

Akcje zostaną przydzielone w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu, nie większej jednak niż liczba Akcji określo-
na dla danego uprawnionego na Liście Osób Uprawnionych.

Po przydziale Akcji zostaną one zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionej Osoby.

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji niż to wynika ze złożonego zapisu, nieprzydzielenia Akcji, a tak-
że ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone na rachunki wskazane w formularzu zapisowym, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia przydziału.

Wpłaty na Akcje są nieoprocentowane. 

Uprawniona Osoba jest związana zapisem do dnia zapisania Akcji na jej rachunku papierów wartościowych.

7. Cena nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione

Osoby Uprawnione nabywać będą akcje od Subemitenta Usługowego po cenie emisyjnej wynoszącej 1 złoty 
powiększonej o koszt finansowania nabycia tych akcji przez Subemitenta Usługowego.

Koszt finansowania nabycia Akcji przez Subemitenta Usługowego zostanie ustalony w umowie zawartej pomiędzy 
Emitentem i Subemitentem Usługowym.

8. Inne postanowienia

Osoba Uprawniona, aby skorzystać z przysługującego jej prawa objęcia Akcji, zobowiązana będzie do podpisania 
umowy z Emitentem, na podstawie której zobowiąże się do niezbywania przyznanych jej i nabytych od Subemitenta 
Akcji, przed wprowadzeniem tych Akcji do obrotu na rynku urzędowym.

Zmiany regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
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Załącznik nr 5 –  Opinie Zarządu uzasadniające wyłączenie prawa 
poboru

Akcje Serii C

Akcjonariusze zamierzają w celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na rozwój Spółki podjąć 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C.

Przeprowadzenie publicznej emisji akcji pozwoli pozyskać niezbędne spółce środki finansowe w stosunkowo nie-
długim czasie.

Pozwoli to Spółce na przeprowadzenie planowanych inwestycji, związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji poprzez dotychczasowych akcjonariuszy 
podyktowane jest ważnym interesem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu na akcje.

Wysogotowo, dnia 10.03.2004 r.

Akcje Serii D

Akcjonariusze zamierzają w celu wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego podjąć uchwałę o podwyższe-
niu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D.

Przeprowadzenie publicznej emisji akcji serii D i przeznaczenie ich na przeprowadzenie w Spółce programu moty-
wacyjnego dla pracowników i osób współpracujących pozwoli stworzyć dodatkową motywację dla osób, których 
praca ma kluczowe znaczenie dla Spółki.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji poprzez dotychczasowych akcjonariuszy 
podyktowane jest ważnym interesem Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji serii D wynosi 1 złotych za jedną akcję, a cena nabycia akcji przez osoby upraw-
nione równa będzie cenie emisyjnej powiększonej o koszty subemitenta usługowego.

Wysogotowo, dnia 10.03.2004 r.
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Załącznik nr 6 – Lista POK Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Lp. Miejscowość Ulica Kod 
pocztowy

1 BOLESŁAWIEC ul. Sądowa 6 59-700
2 BYDGOSZCZ ul. Powstańców Wlkp. 26 85-090
3 CHORZÓW ul. Katowicka 72 41-500
4 DZIERŻONIÓW ul. Mickiewicza 4 58-200
5 GDAŃSK ul. Długie Ogrody 10 80-765
6 GDYNIA ul. 10 Lutego 11 81-366
7 GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 67-200
8 GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 62-200
9 GORZÓW WLKP. ul. Pionierów 8 66-400

10 GOSTYŃ ul. Bojanowskiego 22 63-800
11 INOWROCŁAW ul. Grodzka 5/7 88-100
12 JAROCIN ul. Kilińskiego 2a 63-200
13 JELENIA GÓRA ul. Jasna 14 58-500
14 KALISZ ul. Parczewskiego 9a 62-800
15 KATOWICE ul. Wita Stwosza 2 40-951
16 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. Żeromskiego 5 47-200
17 KĘPNO ul. Kościuszki 6 63-600
18 KIELCE ul. Wspólna 2 25-950
19 KŁODZKO ul. Kościuszki 7 57-300
20 KONIN ul. Energetyka 6a 62-510
21 LEGNICA ul. Gwarna 4a 59-220
22 LESZNO ul. Słowiańska 33 64-100
23 LUBIN ul. Odrodzenia 5 59-300
24 ŁÓDŹ ul. Sienkiewicza 26 90-114
25 NOWA SÓL ul. Moniuszki 9 67-100
26 NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 13 64-300
27 OPOLE ul. Ozimska 6 45-057 
28 OSTRÓW WLKP. pl. Bankowy 1 63-400
29 PIŁA ul. Sikorskiego 81 64-920
30 PŁOCK ul. Kolegialna 21 09-402
31 POLKOWICE Rynek 13/14 59-100
32 POZNAŃ ul. Szkolna 5 61-832
33 POZNAŃ I pl. Wolności 16 60-967
34 POZNAŃ III ul. Św. Marcina 81 60-967
35 SŁUBICE ul. Kościuszki 2 69-100
36 ŚWIEBODZIN ul. Głogowska 8 66-200
37 TORUŃ ul. Krasińskiego 2 87-100
38 TYCHY ul. Bałuckiego 4 43-100
39 WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 58-300
40 WARSZAWA ul. Kasprowicza 132 01-949
41 WARSZAWA al. Jana Pawła II 25, Atrium Tower 00-854
42 WROCŁAW pl. Kościuszki 7/8 50-950
43 WROCŁAW Rynek 9/11 50-950
44 WRZEŚNIA ul. Warszawska 17 62-300
45 WSCHOWA ul. Niepodległości 3a 67-400
46 ZGORZELEC ul. Wolności 10-11 59-900
47 ZIELONA GÓRA ul. Bankowa 5 65-950
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Załącznik nr 7 – Formularz zapisowy na Akcje serii C

Formularz zapisowy na akcje serii C spółki PBG S.A. 

Niniejszy formularz służy do składania zapisów oraz składania dyspozycji deponowania akcji serii C spółki PBG S.A., z siedzibą 
w Wysogotowie. Przedmiotem oferty jest 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

(Nazwa / imię i nazwisko Inwestora)

Dokument tożsamości:
(dowód osobisty, paszport)

kraj wystawienia  
paszportu:

PESEL / REGON,  numer KRS:

Adres / siedziba:

Miejscowość Kod: -

Ulica, nr:

Adres korespondencyjny:

Miejscowość Kod: -

Ulica, nr:

Status prawny:                                                                                               rezydent                     nierezydent

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. Zapis w Transzy Detalicznej Instytucjonalnej Zamkniętej
2. Liczba akcji słownie:

3. Cena emisyjna (dla zapisów w Transzy Detalicznej maksymalna cena z przedziału cenowego) , zł
4. Kwota wpłaty , zł

5. Ewentualny zwrot środków nastąpi: gotówką w POK, w którym składany był zapis na akcje serii C
 przelewem na rachunek ww. Inwestora numer:

Adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów ...................................................................................................................

Dyspozycja deponowania akcji
Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych akcji serii C spółki PBG S.A. na moim rachunku papierów wartościowych numer:

prowadzonym przez

Oświadczenie Inwestora:
– Oświadczam, że zapoznałem się z Prospektem Emisyjnym oraz akceptuję treść Statutu Spółki i warunki Oferty. 
– Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów, w którym dokonałem zapisu, o ewentualnej zmianie 

numeru rachunku, na którym mają być zdeponowane przydzielone akcje serii C.
– Zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby akcji serii C niż subskrybowana lub nieprzydzielenie ich wcale, na zasadach 

określonych w Prospekcie.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty.

.............................................................................. .................................................................................................................................

Data i podpis Inwestora Pieczęć POK oraz data i podpis pracownika DM BZ WBK S.A.
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Załącznik nr 8 – Formularz zapisowy na Akcje Serii D

Formularz zapisowy na akcje serii D spółki PBG S.A.

Niniejszy formularz służy do składania zapisów oraz składania dyspozycji deponowania akcji serii D spółki PBG S.A., z siedzibą 
w Wysogotowie. Przedmiotem oferty jest 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

(Imię i nazwisko Uprawnionej Osoby)

Dokument tożsamości:
(dowód osobisty, paszport)

Kraj wystawienia 
paszportu:

PESEL / REGON:

Adres / siedziba:

Miejscowość Kod: -

Ulica, nr:

Adres korespondencyjny:

Miejscowość Kod: -

Ulica, nr:

Status prawny:                                                                                                 rezydent                     nierezydent

osoba fizyczna

1. Liczba akcji słownie:

2. Cena za jedną akcję , zł
3. Kwota wpłaty , zł

4. Ewentualny zwrot środków nastąpi: gotówką w POK, w którym składany był zapis na akcje serii D

 przelewem na rachunek ww. Inwestora numer:

Adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów ...................................................................................................................

Dyspozycja deponowania akcji
Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych akcji serii D spółki PBG S.A. na moim rachunku papierów wartościowych numer:

prowadzonym przez

Oświadczenie Inwestora:
– Oświadczam, że zapoznałem się z Prospektem Emisyjnym oraz akceptuję treść Statutu Spółki i warunki Oferty. 
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty.
– Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów, w którym dokonałem zapisu, o ewentualnej zmianie 

numeru rachunku, na którym mają być zdeponowane przydzielone akcje serii D.

.............................................................................. .................................................................................................................................

Data i podpis Inwestora Pieczęć POK oraz data i podpis pracownika DM BZ WBK S.A.
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Załącznik nr 9 – Plan przekształcenia

Wysogotowo, dnia 18 października 2003 roku

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

1. Spółka przekształcana:

Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie przy 
ulicy Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057376.

2. Sposób przekształcenia:

Przekształceniu ulegnie forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności, tj. ze spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością na spółkę akcyjną.

3. Wartość bilansowa spółki przekształcanej na dzień 30 września 2003 roku

Wartość majątku Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 wrze-
śnia 2003 roku wynosi 34.688.678,04 (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 
sześćset siedemdziesiąt osiem 04/100) złotych.

4. Określenie wartości udziałów

Wartość nominalna jednego udziału w spółce Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością wynosi 100,00 zł (słownie: sto) złotych, natomiast wartość księgowa (bilansowa) jednego udziału wynosi 
481,78 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden 78/100) złotych.

5. Załączniki

Integralną część niniejszego planu przekształcenia stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,

2) Załącznik nr 2 – projekt statutu spółki przekształconej,

3) Załącznik nr 3 – wycena składników majątku spółki przekształcanej,

4) Załącznik nr 4 – sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2003 roku.
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Załącznik nr 10 – Wycena składników majątku Spółki przekształcanej

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONEGO W TRYBIE ARTYKUŁU 558 KODEKSU 
SPÓŁEK HANDLOWYCH

USTĘP 1

Zasady rachunkowości stosowane przez Technologie Gazowe „Piecobiogaz” spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, są zgodne z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu 
Spółek Handlowych:

a) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia 
i umarzane zgodnie z przepisami o amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych obowiązujących w odpowied-
nich okresach.

Spółka stosuje liniową metodę odpisów amortyzacyjnych według stawek uwzględniających okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego. Stawki amortyzacji przyjęte przez Spółkę są zgodne z wykazem rocznych stawek 
amortyzacji stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sprawozdaniu finansowym składniki wartości niematerialnych i prawnych oraz środki trwałe wykazywane są 
w wartości netto (tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie).

Stany i rozchody materiałów i surowców objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się:

– materiały podstawowe na magazynie według cen przeciętnych-średnioważonych bez odchyleń, stosując zasadę  
„pierwsze weszło – pierwsze wyszło”– do bilansu wyceniono je w cenach zakupu,

– pozostałe materiały według cen zakupu bezpośrednio na daną budowę.

Należności, roszczenia i zobowiązania wykazywane są w księgach w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem 
zasady ostrożności.

Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnych.

b) Wynik finansowy Spółki za rok obrotowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachun-
kowości i obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty zwią-
zane z tymi przychodami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest przez Spółkę w układzie porównawczym. 

USTĘP 2

Wartość Spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” sp. z o.o., określona za pomocą metody aktywów netto, tj. suma 
aktywów pomniejszona o wartość pasywów obcych, według zapisów księgowych na dzień 30.09.2003 roku wynosi:

suma aktywów:   134.286.132,43 zł

pasywa obce:    99.597.454,39 zł

AKTYWA NETTO   34.688.678,04 zł
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Załącznik nr 11 –  Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania 
planu przekształcenia

Dla Zgromadzenia Wspólników Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. w Wysogotowie oraz Sądu Rejono-
wego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego planu przekształcenia Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. 
(spółki przekształcanej) w PBG Spółka Akcyjna (spółki przekształconej) z dnia 18 października 2003 roku, w opar-
ciu o Postanowienie z dnia 27 października 2003 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarcze-
go Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie: Sygnatura akt PO XXI Ns Rej KRS 13092/03/920, z wniosku Techno-
logie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.

Za sporządzenie planu przekształcenia odpowiedzialny jest Zarząd przekształcanej jednostki. Naszym zadaniem 
było zbadanie planu przekształcenia i wyrażenie opinii o jego poprawności i rzetelności.

Nasza opinia z badania planu przekształcenia została sporządzona wyłącznie do użytku przez Zgromadzenie 
Wspólników przekształcanej jednostki oraz Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarczego Krajowe-
go Rejestru Sądowego i nie może być użyta w żadnym innym celu. Nie przyjmujemy też odpowiedzialności wobec 
osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

– artykułu 559 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej 
Polskiej nr 94, poz. 1037);

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

– Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej, dotyczącego usług atestacyjnych;

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 121, 
poz. 591 z późn. zm.).

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że plan prze-
kształcenia nie zawiera istotnych zniekształceń i uzyskać dostateczną podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii 
o tym planie.

W szczególności badanie planu przekształcenia polegało na następujących procedurach:

– sprawdzenie, czy plan przekształcenia został przygotowany zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
oraz czy zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z art. 558 par. 2 tego Kodeksu;

– sprawdzenie, czy załączniki do planu przekształcenia są zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych;

– sprawdzenie, czy wartość udziałów została określona na podstawie sporządzonego dla celów przekształcenia 
sprawozdania finansowego, które rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki na 
dzień 30.09.2003 roku.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszej opinii.

Naszym zdaniem załączony plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny, w tym:

– zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane przepisami  Kodeksu Spółek Handlowych;

– wartość udziałów została prawidłowo określona na podstawie sprawozdania finansowego, rzetelnie i jasno 
odzwierciedlającego sytuację finansową i majątkową jednostki na dzień 30.09.2003 roku, sporządzonego dla 
celów przekształcenia.

Przemysław Kędzia
Biegły Rewident 
Nr 9527/7103

Cecylia Pol
Prezes Zarządu
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego 
na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238
Biegły Rewident
Nr 5282/782

Poznań, dnia 30 października 2003 roku.
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Załącznik nr 12 – Definicje i skróty

Akcje Akcje Spółki

Akcje Serii A 5.700.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu

Akcje Serii B 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Akcje Serii C Do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcje Serii D 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

ATG Sp. z o.o. ATG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bank, BZ WBK S.A. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

C5+ Węglowodory o zawartości węgla powyżej 5 atomów w cząsteczce. W prakty-
ce jest to składnik do produkcji paliw lekkich

DM BZWBK Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

DN Średnica nominalna

Dzień Roboczy Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

„elwik” Sp. z o.o. „elwik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczu  
Dolnym

Emitent, Spółka, PBG S.A. PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

Grupa, Grupa Kapitałowa, 
Grupa PBG S.A.

Grupa kapitałowa Emitenta, w skład której wchodzą następujące podmioty: 
PBG S.A., ATG Sp. z o.o., „elwik” Sp. z o.o., KRI Sp. z o.o.

GZ Gaz ziemny

Inwestorzy Osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej, rezydenci 
i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, dokonujący zapisu na Akcje 
Serii C w ramach publicznej subskrypcji

Kancelaria Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Więckowska Radca Prawny

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.)

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88,  
poz. 553 z późn. zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, 
k.s.h., KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komunikat Przekazywanie przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji wymaga-
nych zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto-
ściowymi i w trybie przewidzianym w tym artykule

Konsorcjum Dystrybucyjne Konsorcjum domów maklerskich biorących udział w ofercie Akcji Serii C, o ile 
zostanie utworzone

KRI Sp. z o.o. KRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie

LNG Skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas)

LPG Gaz propan-butan (Liquefied Petroleum Gas)

Oferta Publiczna subskrypcja do 3.000.000 Akcji Serii C

Oferujący Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu

Osoby Uprawnione Członkowie Zarządu i pracownicy Emitenta, członkowie zarządów pozosta-
łych spółek z Grupy Kapitałowej i pracownicy spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej oraz osoby fizyczne lub wspólnicy spółek osobowych 
związanych ze Spółką stałymi umowami o współpracy, wskazani przez Radę 
Nadzorczą lub Zarząd

PAP Polska Agencja Prasowa

PDA Prawa Do Akcji Serii C

PERN „Przyjaźń” S.A. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Płocku
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PGNiG S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie

PHZ Bartimpex S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex Spółka Akcyjna z siedzi-
bą w Meriewie

POK Punkt Obsługi Klientów domu maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybu-
cyjnego

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, 
poz. 665 z późn. zm.)

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, 
poz. 1178)

Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

Program Motywacyjny,  
Program

Program motywacyjny dla Osób Uprawnionych, w ramach którego wyemito-
wanych zostało do 330.000 Akcji Serii D

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny przygotowywany w związku z wprowadzeniem  
do publicznego obrotu Akcji i oferowaniem Akcji Serii C oraz Akcji Serii D

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin Regulamin Programu Motywacyjnego

Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny 
oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1568 z późn. zm.)

Rozporządzenie o Raportach 
Bieżących i Okresowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
rów wartościowych (Dz. U. z  2001 r. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

RWE RWE Gas Aktiengesellschaft z siedzibą w Dortmundzie/Niemcy

Statut Statut Emitenta

Subemitent Usługowy Podmiot, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49,  
poz. 447), z którym Emitent zawrze umowę o subemisję usługową

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o Ochronie Konkuren-
cji i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.)

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, 
poz. 960 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodo-
wym od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodo-
wym od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Czynno-
ści Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz. U. z 2000 r. nr 89, poz. 959 z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, 
poz. 591)

Zarząd Zarząd Emitenta
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