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Ma 57 lat. W 1984 r. ukoń
czył Wydział Budownictwa 
Lądowego Politechniki 
Poznańskiej. Swoją karierę 
zaczynał w PGNiG, gdzie 
pracował przez 13 lat. Początki 
PBG sięgają 1994 r., kiedy to 
Jerzy Wiśniewski i jego żona 
Małgorzata założyli ówczesny 
Piecobiogaz i po kilku latach na 
jego fundamentach powstała 
jedna z największych grup 
budowlanych w Polsce. 

Na ostatniej prostej 
Teraz trudno znaleźć osobę, 

która budzi więcej emocji na 
polskim rynku kapitałowym. 
Jeszcze kilka lat temu, kiedy 
kurs PBG szybował i za jedną 
akcję trzeba było zapłacić po
nad 400 zł, Wiśniewski zbierał 
wiele pochwał. Dziś fanów ma 
zdecydowanie mniej. Sąd w 
2012 r. ogłosił upadłość ukła
dową spółki, a teraz za jej akcję 
trzeba zapłacić niewiele ponad 
2 zł. Właśnie ważą się jej losy. 
To dlatego Wiśniewski zde
cydował się powrócić na fotel 
prezesa. 

- Jesteśmy na ostatniej 
prostej w naszym długim bie
gu z przeszkodami, którego 
półmetkiem będzie zawarcie 
układu z wierzycielami, a metą 
wypełnienie warunków układu. 
W sztafecie wszyscy pracują na 
sukces, ale są takie odcinki, na 
które potrzeba szczególnych 
zawodników. Uważam, że wła
śnie nadszedł czas, żebym włą
czył się do tego procesu z innej 
niż dotąd pozycji - mówi. Pod
kreśla, że cały czas był bardzo 
zaangażowany w rozmowy, ne
gocjacje, wielokrotnie spotykał 
się z wierzycielami. - Myślę, że 
przez cały czas procesu układo
wego udowadniałem, że zależy 
mi na tym, aby zrestrukturyzo
wać i wyprowadzić spółkę na 
prostą, zaspokoić wierzycieli 
w jak największym stopniu, 
który zarazem zapewni nam 
możliwość odbudowy naszej 
pozycji - mówi. 

Funkcję szefa PBG ma 
pełnić do momentu zawarcia 
układu z wierzycielami. In
formacja o jego powrocie na 
fotel prezesa trafiła na rynek w 
czwartek wieczorem. W piątek 
notowania PBG świeciły na 

czerwono, ale w poniedziałek 
kurs już dzielnie odrabiał stra
ty. Inwestorzy byli wyraźnie 
zdezorientowani. „Wiśniewski 
prezesem. Lepszej informacji 
nie było od 2012 r. Doprowadzi 
do zawarcia układu" - napisał 
na forum giełdowym jeden z 
inwestorów. Nie brakowało 
też j ednak mocno krytycznych 
opinii. „To on doprowadził 
firmę na skraj bankructwa i 
jeszcze rości sobie prawo do 
groszowych akcji kosztem 
drobnych akcjonariuszy" - nie 
kryje swojego oburzenia inny 
inwestor. 

Rodzina przede wszystkim 
Osoby, które dobrze znają 

Wiśniewskiego, podkreślają, że 
ceni on tych, którzy pracują z 
pasją, a nie z musu. Jego hobby 
to historia Polski, szczególnie 
okres powstań niepodległo
ściowych. - Czytam wiele 
książek o tamtych czasach, 
podziwiam patriotyzm ludzi 
walczących o niepodległość 
Polski. Lubię też polskie ma
larstwo. Moje ulubione to tzw. 
szkoła monachijska, zwłasz
cza Chełmoński, Gierymscy, 
Wierusz-Kowalski - wskazuje. 
Działalnością charytatywną się 
nie chwali, ale nasi rozmówcy 
twierdzą, że jest bardzo aktyw
ny w tym zakresie. Wskazują, 
że finansuje m.in. mały dom 
dziecka i dom samotnej matki. 

- Nie toleruję obłudy. 
Czasem niestety jestem zbyt 
łatwowierny, życie nauczyło 
mnie, że daję ludziom za duży 
kredyt zaufania, ale nie potra
fię inaczej. Nade wszystko zaś 
kocham swoją rodzinę, której 
poświęcam każdą wolną chwi
lę, ostatnio szczególnie moim 
wnukom - mówi. Nie kryje 
zarazem, że gdyby mógł cofnąć 
czas, to kilka rzeczy by zmienił. 

- Nie jest tajemnicą, że „po
płynęliśmy" na fali euforii pod 
nazwą Euro 2012. Zbudowali
śmy trzy stadiony, z których 
jeden (Narodowy) podobno 
wciąż jest niedokończony, 
choć cala Europa widziała, 
że odbyły się tam mecze, a za 
kilka dni będziemy tam świę
tować 25. rocznicę wolnych 
wyborów - mówi. Dodaje, 
że gdyby można było cofnąć 
czas, jego grupy nie byłoby na 
kontraktach autostradowych. 
- Lepiej dobieralibyśmy part
nerów zagranicznych. Na tych 
kontraktach ucierpieli wszyscy 
wykonawcy, także wyspecjali
zowane międzynarodowe kon
cerny. Wszyscy myśleliśmy, że 
budowa dróg będzie motorem 
napędowym dla dużych, ale i 
małych firm. Tymczasem dla 
wielu z nich okazała się gwoź
dziem do trumny - mówi. 

Jerzy Wiśniewski mocno interesuje się malarstwem i historią Polski. Słucha Chopina, 
ale lubi też dobrą muzykę rockową. 

Akcjonariusze PBG czekają na układ 
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W 2013J. skonsolidowane przychody PBG 
spadły 028 proc. w stosunku do 2012 r. 
Wynikało to m.in. z mniejszej liczby 
spółek tworzących grupę. Na poziomie 
wyników widać znaczącą poprawę wobec 
gigantycznej straty w 2012 r. Warto jednak 
odnotować, że zyski są m.in. skutkiem 
zdarzeń jednorazowych (np. rozwiązania 
rezerw). Biegły rewident zwrócił uwagą na 
kilka problematycznych kwestii, doty
czących m.in. wycen niektórych aktywów, 
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i stwierdził, że nie jest w stanie wydać 
opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za 2013 r. Na początku tego roku 
wartość portfela zamówień PBG wynosiła 
ok. 5,5 mld zł, z czego do realizacji w 2014 r. 
przypada ok. 1,4 mld zł. Największy udział w 
portfelu stanowią kontrakty z segmentu bu
downictwa energetycznego: aż 92 proc. Kurs 
PBG od kilku miesięcy oscyluje w przedziale 
1,5-2,5 zł. W poniedziałek po południu akcje 
drożały o 5,5 proc., do 2,3 zł. 

Odbudować zaufanie 

Zapytaliśmy przedstawi
cieli rynku, jak oceniają Wi
śniewskiego. Część naszych 
rozmówców nie kryje scepty
cyzmu wobec osoby głównego 
akcjonariusza budowlanej 
spółki. 

- PBG pod kierownictwem 
Jerzego Wiśniewskiego naj
pierw dynamicznie urosło, 
potem jednak popełniło wiele 
błędów. Przede wszystkim 
zabrało się do realizacji 
ogromnych kontraktów, do 
których nie miało kompetencji 
i odpowiednich ludzi, jak drogi 
czy stadiony - mówi Krzysztof 
Pado, analityk DM BDM. Jego 
zdaniem jest wątpliwe, by Wi
śniewski mógł liczyć na powrót 
zaufania ze strony rynku po 
tym, w jakim stylu doszło do 
upadku PBG. - Spółka przez 
długi czas ukrywała skałę 
problemów, które ją trapiły, a 
większość zapowiedzi zarządu 
z ostatnich kwartałów funkcj o-
nowania PBG nie miała pokry
cia w faktach. Do tego doszły 
nieprzejrzyste działania wokół 
Rafako i wiele innych kwestii -
przypomina analityk. 

O komentarz poprosiliśmy 
również przedstawiciela 
Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych. - Osoba 
pana Wiśniewskiego przez 
długi czas budziła pozytywne 
skojarzenia inwestorów, szcze
gólnie w okresie, gdy spółka 
dynamicznie się rozwijała, a w 
ślad za rozwojem można było 
obserwować wyraźny wzrost 
kursu akcji. Błędy popełnione 
m.in. przy podpisywanych 
kontraktach sprawiły jed
nak, że PBG znalazło się na 
krawędzi i to nadszarpnęło 
zaufanie inwestorów do 
spółki i jej władz - mówi Piotr 
Cieślak, wiceprezes SII. Jego 
zdaniem to, że inne podmioty 
też popełniły podobne błędy, 
nie usprawiedliwia zarządu. -
Obecnie kluczowe zarówno dla 
wierzycieli, jak i akcjonariuszy 
jest wyprowadzenie spółki z 
kryzysu i pozostaje życzyć, 
aby to zadanie się powiodło -
zaznaczajednocześnie Cieślak. 

W tym tonie wypowiadają 
się też inni nasi rozmówcy. 
Podkreślają, że zarówno Wi
śniewski,jak i inni inwestorzy 
jadą teraz na jednym wózku. 
Każdy trzyma kciuki, by spół
ce udało się zawrzeć układ z 
wierzycielami. - Wszystko 
wskazuje na to, że zawarcie 
układu może nastąpić jesienią 
tego roku, ale-jak powiedzia
łem - czekamy cierpliwie, aż 
sąd zakończy prace - podkreśla 
Wiśniewski. 

ROZMOWA Z PREZESEM 
NA PARKIET.COM 

Więcej artykułów o ludziach związanych z rynkiem kapitałowym można przeczytać na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy! 

www.parkiet.com/ludzierynku 
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