
Elektroniczna wersja Prospektu PBG S.A. publikowana jest jedynie w 
celach informacyjnych. 
Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do publicznej 
wiadomości w terminie co najmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem 
subskrypcji Akcji Serii C. Prospekt a także informacje go aktualizujące, 
będzie dostępny publicznie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, 
Plac Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Emitenta w Wysogotowie 
k/Poznania, ul. Skórzewska 35 oraz w siedzibie Oferującego  
w Poznaniu, Plac Wolności 15 oraz w POK wymienionych w załączniku 
nr 6 do Prospektu. 
Na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych 
objętych Prospektem zgody udzieliła Komisja Papierów Wartościowych  
i Giełd z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1.  
W subskrypcji papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem 
uczestniczyć można wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako 
materiał informacyjny. 
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PROSPEKT EMISYJNY AKCJI 

Emitent: PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, www.pbg-sa.pl
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Jerzy Wiśniewski.

Na podstawie Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu jest:
– 5.700.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

– 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

– 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Z wprowadzanymi do publicznego obrotu Akcjami Serii C związane będą PDA.

Na podstawie Prospektu oferowanych jest:
– 3.000.000 Akcji Serii C,
– 330.000 Akcji Serii D.

Cena emisyjna [zł] Koszty emisji [zł] Wpływy Emitenta [zł]
Na jednostkę seria C • 0,45 •
Razem seria C • 1.355.000,00 •
Na jednostkę seria D 1,00 0,00 1,00
Razem seria D 330.000,00 0,00 330.000,00

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona w procesie budowania Księgi Po-
pytu, szczegółowo opisanym w Rozdziale III pkt 10.8. Najpóźniej na jeden dzień 
przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C w Transzy Detalicznej i rozpoczę-
ciem budowania Księgi Popytu w Transzy Instytucjonalnej do publicznej wiado-
mości zostanie podany przedział cenowy, z którego pochodzić będzie cena emi-
syjna Akcji Serii C. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie podana do godz. 8.00. 
w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej.
Subskrypcja Akcji Serii C rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2004 r. W dniach 
16-18 czerwca 2004 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy Detalicznej oraz 
równolegle przeprowadzony zostanie proces budowania Księgi Popytu w Tran-
szy Instytucjonalnej. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz Transzy Zamknię-
tej przyjmowane będą w dniu 21 czerwca 2004 r. Subskrypcja Akcji Serii C zo-
stanie zamknięta w dniu 25 czerwca 2004 r. Przydział Akcji Serii C nastąpi do 
dnia 29 czerwca 2004 r.
Oferta obejmuje 3.000.000 Akcji Serii C. W Transzy Detalicznej zaoferowanych 
zostanie 600.000 Akcji Serii C, w Transzy Zamkniętej 200.000 Akcji Serii C, 
a w Transzy Instytucjonalnej 2.200.000 Akcji Serii C. Emitent może postanowić 
o przesuwaniu Akcji Serii C pomiędzy transzami. Zapisy w Transzy Zamkniętej 
przyjmowane będą wyłącznie od inwestorów wskazanych przez Zarząd Emiten-
ta, przed rozpoczęciem subskrypcji. Przydział Akcji Serii C w Transzy Zamknię-
tej dokonany zostanie przez Zarząd Emitenta w sposób uznaniowy, tzn. sto-
pa alokacji może być różna dla różnych inwestorów. W Transzy Instytucjonal-
nej, po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu, Akcje Serii C zostaną 
wstępnie alokowane Inwestorom, którzy w tym procesie złożyli deklaracje zain-
teresowania nabyciem Akcji Serii C po cenie nie niższej od ostatecznie ustalo-
nej ceny emisyjnej Akcje Serii C. Akcje Serii C będą wstępnie alokowane w spo-
sób uznaniowy, tzn. stopa alokacji może być różna dla poszczególnych Inwe-
storów. Inwestorzy, którym wstępnie alokowano Akcje Serii C, zostaną zapro-
szeni przez Emitenta, za pośrednictwem członka Konsorcjum Dystrybucyjne-
go, do złożenia zapisu na liczbę Akcji Serii C wstępnie alokowanych i po usta-
lonej cenie emisyjnej. Przydziału Akcji Serii C w Transzy Instytucjonalnej doko-
na Emitent w oparciu o złożone zapisy. W Transzy Instytucjonalnej i w Transzy 
Zamkniętej zapisy składane będą po ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej. 
Emitent przekaże informację o wysokości ceny emisyjnej do godz. 8.00 w dniu 
rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Zamkniętej w formie 
Komunikatu. W Transzy Detalicznej inwestorzy składać będą zapisy na Akcje 
Serii C po maksymalnej cenie z przedziału cenowego ustalonego w celu budo-
wania Księgi Popytu. W Transzy Detalicznej przydział zostanie dokonany zgod-
nie ze złożonymi zapisami, a w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji – we-
dług zasady proporcjonalnej redukcji. Oferta Akcji Serii C nie nastąpi w trybie 
wykonania umowy o subemisję usługową.
Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu  
21 czerwca 2004 r. Zamknięcie subskrypcji i koniec przyjmowania zapisów na 
Akcje Serii D nastąpi w dniu 22 czerwca 2004 r. Wszystkie Akcje Serii D obję-
te zostaną przez Subemitenta Usługowego. Subemitent Usługowy obejmować 
będzie Akcje Serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł. Przydział Akcji Serii D 
Subemitentowi Usługowemu nastąpi do dnia 25 czerwca 2004 r.
W ramach realizacji Programu Subemitent Usługowy będzie zbywał Akcje Serii D  
Osobom Uprawnionym w obrocie pierwotnym, zgodnie z art. 77 Prawa o Publi-

cznym Obrocie Papierami Wartościowymi, na zasadach określonych w Prospek-
cie. W każdym roku, w którym realizowany będzie Program, zbywanie Akcji Se-
rii D przez Subemitenta Usługowego na rzecz Osób Uprawnionych rozpocznie 
się w terminie dwóch miesięcy od dnia odbycia walnego zgromadzenia, na któ-
rym zatwierdzone zostanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  
Kapitałowej. Termin do składania zapisów na Akcje Serii D nie będzie krótszy niż 
3 Dni Robocze. Osoby Uprawnione nabywać będą Akcje Serii D od Subemiten-
ta Usługowego po cenie wynoszącej 1,00 złoty powiększonej o koszt finansowa-
nia nabycia tych akcji przez Subemitenta Usługowego. W każdym roku, w któ-
rym Program będzie realizowany, Subemitent Usługowy powiadomi każdą Oso-
bę Uprawnioną o możliwości złożenia zapisu na Akcje Serii D, poprzez przesła-
nie 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. 
Osoby Uprawnione składać będą zapisy na liczbę Akcji Serii D 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 Serii D. Osoba Uprawniona może złożyć zapis na mniejszą liczbę Ak-
cji Serii D niż przyznana w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej lub Zarządu.  
Akcje Serii D zostaną przydzielone Osobom Uprawnionym w liczbie wynikają-
cej ze złożonego zapisu, nie większej jednak niż liczba akcji określona dla danej 
Osoby Uprawnionej w odpowiedniej uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem 
Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii C oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku 
urzędowym organizowanym przez GPW, na rynku podstawowym, niezwłocznie 
po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Serii C przez właściwy sąd. Emitent zamierza podjąć działania mające na celu 
notowanie Praw do Akcji Serii C do momentu rozpoczęcia notowań Akcji Serii C. 
Emitent przewiduje, iż rozpoczęcie notowań PDA będzie miało miejsce w ter-
minie kilku Dni Roboczych po przydziale Akcji Serii C, natomiast obrót Akcja-
mi Serii C powinien rozpocząć się najpóźniej w sierpniu 2004 r. Akcje Serii D 
będą wprowadzane do obrotu giełdowego stopniowo, w miarę udostępniania 
tych akcji Osobom Uprawnionym przez Subemitenta Usługowego. Wniosek 
o wprowadzenie Akcji Serii D udostępnionych Osobom Uprawnionym w roku 
2005 zostanie złożony nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty walne-
go zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała w przedmiocie emisji Ak-
cji Serii D, tj. nie wcześniej niż po dniu 10 września 2005 r. Przewiduje się, iż ob-
rót tej części Akcji Serii D na GPW rozpocznie się we wrześniu lub w paździer-
niku 2005 roku. W stosunku do Akcji Serii D udostępnianych Osobom Upraw-
nionym w roku 2006 i w latach następnych Emitent będzie występował z wnio-
skiem o ich wprowadzenie do obrotu na GPW niezwłocznie po zakończeniu ich 
udostępniania Osobom Uprawnionym przez Subemitenta Usługowego.

Główne czynniki ryzyka: ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce, 
ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, ryzyko niewywiązania się 
z warunków umów przez Emitenta lub inną spółkę z Grupy Kapitałowej, ryzyko 
związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców, ryzyko związane z istnie-
niem podmiotu dominującego, ryzyko niedojścia do skutku emisji Akcji Serii C.  
Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Rozdziale I pkt 6 Prospektu.

Wprowadzanie Akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, ich ofercie i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisa-
mi prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów warto-
ściowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś 
odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSP/E/4110/12/24/2004 z dnia 25 maja 2004 r.  
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Oferującym Akcje w publicznym obrocie jest Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu.
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Prospekt został sporządzony w Poznaniu w dniu 29 marca 2004 r i zawiera informacje go aktualizujące na dzień  
17 maja 2004 r. Ważność Prospektu upływa w najpóźniejszym z następujących terminów:
– dokonania przydziału Akcji Serii C lub Akcji Serii D na zasadach określonych w Prospekcie lub 
– ogłoszenia o niedojściu subskrypcji Akcji Serii C lub Akcji Serii D do skutku, lub
– ogłoszenia o odstąpieniu Emitenta od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwołaniu subskrypcji Akcji Serii C 

lub Akcji Serii D,
lecz nie później niż 31 grudnia 2004 r.

Ważność Prospektu w części dotyczącej zasad nabywania Akcji Serii D przez Osoby Uprawnione od Subemitenta 
Usługowego upływa w dniu wyznaczonym w Prospekcie jako ostatni dzień realizacji uprawnienia nabycia Akcji Serii D  
albo w dniu, w którym wszystkie uprawnienia zostaną zrealizowane, jeżeli dzień ten przypada wcześniej.

Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej, w terminie co najmniej siedmiu 
dni przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C. Prospekt, a także informacje go aktualizujące, będą dostępne  
publicznie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Emitenta w Wy-
sogotowie k. Poznania, ul. Skórzewska 35 oraz w siedzibie Oferującego w Poznaniu, Plac Wolności 15 oraz w POK 
wymienionych w załączniku nr 6 do Prospektu. W siedzibie Emitenta wraz z Prospektem z załącznikami dostęp-
ne będą statut Spółki, aktualny wyciąg z KRS oraz opinie biegłych. Prospekt udostępniony zostanie również w for-
mie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.pbg-sa.pl. Skrót Prospektu zostanie opublikowany  
w „Gazecie Giełdy Parkiet” równocześnie z udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości.

Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami Serii C lub 
Akcjami Serii D.

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywał 
równocześnie KPWiG oraz GPW wszelkie informacje powodujące zmianę treści Prospektu, niezwłocznie po zajściu 
zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub po-
wzięcia o nim wiadomości, zaś po upływie 20 minut od zawiadomienia tych instytucji Emitent przekaże informację 
do PAP. W przypadku gdy zaistniała zmiana będzie mogła w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość akcji 
Spółki, Emitent dodatkowo przekaże tę informację do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w jednym 
dzienniku ogólnopolskim, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej zmianie.

Oferujący nie zamierza podejmować działań dotyczących stabilizacji kursu Akcji Emitenta przed, w trakcie oraz po 
przeprowadzeniu oferty Akcji Serii C lub Akcji Serii D.


