
          Wysogotowo, 09.06.2004 r.

Do:
Kancelaria Publiczna KGPWiG -  fax  022 33 26 726
Dział Emitentów WGPW – fax 022 537 78 92
Dział Emitentów PAP – fax 022 621 25 46

Raport bieżący:  PBG/RB/2004/004

dotyczy: informacja dotycząca umowy znaczącej oraz korekta prospektu 

emisyjnego

Niniejszym informujemy o tym, iż dnia 09 czerwca 2004 roku spółka PBG S.A. 

powzięła informację o fakcie podpisania z Bankiem Zachodnim BZ WBK Spółka 

Akcyjna we Wrocławiu, w dniu 4 czerwca 2004 roku umowy o kredyt w 

rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych), 

z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz aneksu nr 1 do 

tejże umowy. Umowa ustala, że od kwoty wykorzystanego kredytu odsetki 

naliczane będą według Stawki Banku, (oznaczającej stawkę WIBOR dla 

jednomiesięcznych depozytów międzybankowych) powiększonej o marżę 

Banku 1,2% w skali roku.  Niniejsza umowa uznana została za znaczącą, w 

oparciu o kryterium wielkości kapitałów własnych.

Jednocześnie, na podstawie powziętych dnia 09 czerwca 2004 roku informacji 

przedstawiamy korektę do prospektu emisyjnego spółki PBG S.A.:

• na stronie 19 prospektu, pkt  3.2., Emitenta w zakresie powiązań Emitenta  

umowami dodajemy: 

- umową z dnia  04 czerwca 2004 roku o kredyt w rachunku bieżącym, 

zmienioną aneksem z dnia 09.06.2004 roku

• na stronie 47 prospektu, pkt 15.1 w danych dotyczących Akcji serii A 

dodajemy:



- na akcjach serii A w ilości 1.412.000 sztuk, o numerach od 1 do 1.412.000  

ustanowiono zastaw zwykły tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku 

wynikających z dwóch umów o kredyt obrotowy w rachunku obrotowym, 

zawartych dnia 04.06.2004 roku pomiędzy BZ WBK S.A. we Wrocławiu a 

Piecobiogaz Jerzy Wiśniewski Małgorzata Wiśniewska Spółka Jawna z siedzibą w 

Wysogotowie.

• na stronie 102 prospektu pkt 16.1.1 do zawartosci tabeli przytaczającej istotne 

umowy kredytu dodajemy:

Bank, data 

zawarcia umowy

Rodzaj  kredytu Kwota i waluta kredytu, 

termin spłaty, kwota 

pozostała do spłaty

Przeznaczenie kredytu

BZ WBK S.A. 

we Wrocławiu

04.06.2004r.

kredyt w rachunku 

bieżącym

10.000.000,00 zł

termin uruchomienia: 

09.06.2004

termin spłaty: 30.05.2005r.

finansowanie bieżącej działalności

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt. 3 oraz paragraf 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

października 2001 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Artykuł 81 ust. 1 

Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z dnia 21 

sierpnia 1997 roku.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert


