
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego akcji serii F sp ółki PBG S.A. 
 

• I. 
 
Str. 52, pkt 4.4.2.2 w wierszu 2. tabeli: 
 

1) w kolumnie 5. na końcu zmienia się Łączną maksymalną kwotę kredytu z „85.000.000,00” na 
„82.500.000,00 zł”; 

 
• II. 

 
Str. 53, pkt 4.4.2.2 w wierszu 4. tabeli: 
 

1) w kolumnie 4. zmienia się oznaczenie Dnia spłaty kredytu z „31.08.2006” na „15.10.2007”; 
2) w kolumnie 5. zmienia się kwotę kredytu z „10.000.000,00 złotych” na „20.000.000,00 złotych”; 
3) w kolumnie 6., w pkt 4 wykreśla się „ATG sp. z o.o.” i w zamian wpisuje się „Hydrobudowa 

Śląsk S.A.” 
 

• III. 
 
Str. 111, pkt 17.2.1 w wierszu 4., tabeli: 
 

1) w kolumnie 4. zmienia się okres obowiązywania poręczenia z „(bank moŜe wystąpić o nadanie 
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank do dnia 
przedawnienia roszczeń z zabezpieczonego kredytu, tj do dnia 29.06.2009)” na „(poręczenie 
wygasło)”. 

 
• IV. 

 
Str. 113, pkt 17.2.2 w tabeli dodaje się wiersze 12. i 13. w brzmieniu: 
 
L.p. Strona transakcji, inna 

niŜ Emitent 
 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 

obowi ązywania 
umowy) 

Warto ść transakcji 

12. Bank Zachodni WBK S.A., 
Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Poręczenie 
Hydrobudowy Śląsk 
S.A.  z tytułu kredytu 
udzielonego w rachunku 
bieŜącym przez Bank 
Zachodni WBK S.A. 
Emitentowi. 

29.09.2006 

(bank moŜe 
wystąpić o 

nadanie klauzuli 
wykonalności 

tytułowi 
egzekucyjnemu 
wystawionemu 
przez bank do 

kwoty 
40.000.000,00 zł 

do dnia 
przedawnienia 

roszczeń z 
zabezpieczonego 

kredytu, tj. do 
dnia 15.10.2010) 

Poręczenie do kwoty 
20.000.000,00 zł 

13. Bank Zachodni WBK S.A., 
Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Umowa poręczenia za 
dług przyszły z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. 
na mocy której 
Hydrobudowa Śląsk 
S.A. poręcza dług 
Emitenta wobec Banku 
Zachodniego WBK S.A. 
wynikający z umowy 
zlecenia udzielenia 

23.11.2006 

(bank moŜe 
wystąpić o 

nadanie klauzuli 
wykonalności 

tytułowi 
egzekucyjnemu 
wystawionemu 
przez bank do 

Poręczenie do kwoty 
2.274.000,00 zł 



gwarancji bankowej. kwoty 
2.274.000,00 zł 

do dnia 
przedawnienia 

roszczeń z 
zabezpieczonego 

kredytu, tj. do 
dnia 05.06.2011) 

 
• V. 

 
Str. 120, pkt 17.2.3 w wierszu 78. tabeli: 
 
1) w kolumnie 4. dodaje się „(bank moŜe wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu wystawionemu przez bank do kwoty 40.000.000,00 zł do dnia przedawnienia 
roszczeń z zabezpieczonego kredytu, tj. do dnia 15.10.2010)”; 
 

• VI. 
 
Str. 121, pkt 17.2.3 w tabeli skreśla się wiersz 79. a wiersze od 80 do 117 zostają oznaczone jako 
wiersze od 79 do 116; 
 

• VII. 
 
Str. 18 pkt. 8.1 oraz str. 132, pkt 19.1.1 pierwszy podpunkt w brzmieniu: 
 
„5.700.000 Akcji Serii A (w tym 4.500.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 
oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000037, 1.000.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela, 
oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 oraz 200.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela, 
oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000052)” 
 
z dniem 12 stycznia 2007 r. (pod warunkiem dokonania przez KDPW asymilacji akcji) otrzymuje 
brzmienie: 
 
„5.700.000 Akcji Serii A (w tym 4.500.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 
oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000037 oraz 1.200.000 Akcji Serii A zwykłych na 
okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029); 
 

• VIII. 
 
Str. 132, pkt 19.1.1.3 pierwszy akapit w brzmieniu: 
 
„7.220.000 Akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 
jest notowanych na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.” 
 
z dniem 12 stycznia 2007 r. (pod warunkiem dokonania przez KDPW asymilacji akcji) otrzymuje 
brzmienie: 
 
„7.420.000 Akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 
jest notowanych na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.” 
 

• IX. 
 
Str. 133, pkt 19.1.1.3 ostatni akapit w brzmieniu: 
 
„Z dniem 1 grudnia 2006 roku 200.000 Akcji Serii A naleŜących do Pana Tomasza Worocha zostało 
zamienionych z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. W związku z 
powyŜszym, Emitent planuje wprowadzić powyŜsze 200.000 Akcji Serii A na okaziciela do obrotu 
giełdowego w styczniu 2007 r.” 
 



z dniem 12 stycznia 2007 r. (pod warunkiem dokonania przez KDPW asymilacji akcji) otrzymuje 
brzmienie: 
 
„Z dniem 1 grudnia 2006 roku 200.000 Akcji Serii A naleŜących do Pana Tomasza Worocha zostało 
zamienionych z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. PowyŜsze 200.000 
Akcji Serii A na okaziciela zostało wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 12 stycznia 2007 r.” 
 
Str. 15 pkt .3 oraz str. 170 pkt. 4 pierwszy akapit opisujący akcje, ostatnie zdanie w brzmieniu: 
 
Akcje Emitenta, w liczbie 7.220.000 są przedmiotem obrotu na GPW, na rynku podstawowym i są 
oznaczone kodem ISIN PLPBG0000029  
 
z dniem 12 stycznia 2007 r. (pod warunkiem dokonania przez KDPW asymilacji akcji) otrzymuje 
brzmienie: 
 
Akcje Emitenta, w liczbie 7.420.000 są przedmiotem obrotu na GPW, na rynku podstawowym i są 
oznaczone kodem ISIN PLPBG0000029  
 

• X. 
 
Str. 15 pkt. 3 (opis dotyczący Praw Poboru), str. 23 pkt. 1.3.2, str. 168 pkt. 3.1, str. 170 pkt. 4 (opis 
dotyczący Praw Poboru) dodaje się: 
 
Obrót Prawami Poboru na GPW planowany jest w dniach 18 – 19 stycznia 2007 r. 
 

• XI. 
 
Str. 160, pkt 2.10.1.1 skreśla się ostatni akapit zaczynający się od słów: 
 
„Zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (…)” 
 
oraz na końcu pkt 2.10.1.1 dodaje się: 
 
„Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione od 
podatku dochodowego są dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach Emitenta, uzyskiwane przez podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki: 

 
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 
innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 15 % akcji w 
kapitale Emitenta, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest: 
a) spółka, o której mowa w pkt 1 powyŜej, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 1 powyŜej. 

  
PowyŜsze zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te naleŜności nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości 15%, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału 
w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania 
warunku posiadania akcji, w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, Emitent będzie 
zobowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów. do 20 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się 
od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 



Do dnia 31 grudnia 2008 roku powyŜsze zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeŜeli udział spółki 
uzyskującej dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 
będzie wynosić nie mniej niŜ 15 %, natomiast po 31 grudnia 2008 roku wystarczający do 
zastosowania zwolnienia będzie 10% udział w kapitale Emitenta. 
 

• XII. 
 
Str. 162, pkt 2.10.1.3 skreśla się akapity szósty, siódmy i ósmy, zaczynające się odpowiednio od słów: 
 
- „Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (…)”; 
 
- „Co do zasady powyŜsze zwolnienie ma zastosowanie (…)”; 
 
- „Od dnia 1 stycznia 2007 roku (…)”. 
 
 

• XIII. 
 
Str. 162, pkt 2.10.1.3 ostatni akapity otrzymuje brzmienie: 
 
„Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent dokonując 
wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podmiotom 
korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego w punkcie 2.10.1.1 
powyŜej art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia 
wynikające z tego przepisu wyłącznie pod warunkiem udokumentowania: 

1) miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, uzyskanym od niej wydanym przez 
właściwy organ administracji podatkowej zaświadczeniem (certyfikatem rezydencji), lub 

2) istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo 
przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 
połoŜony.” 

 


