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                                             Wysogotowo 13.02.2007r. 
Do: 
Raport przekazany do KNF 
 
Raport bieżący: 15/2007 
 
 
Dotyczy:  Informacja dotycząca przebiegu procedury sprzedaży akcji imiennych serii A 
oraz oświadczenia osób zobowiązanych  o zawarciu transakcji 
 
 

 

 

 

Treść: 

W nawiązaniu do raportu 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 (raport dostępny na stronie: 
http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1065) Spółka PBG S.A. 
informuje, że otrzymała datowane na 12 lutego 2007 roku oświadczenie złożone przez 
akcjonariusza założyciela i Prezesa  Zarządu Pana Jerzego Wiśniewskiego o wykonaniu 
przysługującego Jemu prawa pierwokupu 115.000 Akcji Imiennych. 
Oświadczenie złożone zostało w związku z zawarciem w dniu 12 lutego 2007 roku przez 
Członków Zarządu Przemysława Szkudlarczyka oraz Tomasza Worocha warunkowej 
umowy sprzedaży 115.000 Akcji Imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki PBG S.A.  
Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym, iż akcjonariusze założyciele 
Spółki nie wykonają przysługującego im na podstawie §11 Statutu Spółki prawa 
pierwokupu Akcji Imiennych. 
 
Jednocześnie Spółka informuje, że akcjonariusz założyciel, Pani Małgorzata 
Wiśniewska nie zamierza skorzystać z prawa pierwokupu. 
 
Spółka wyjaśnia, że w posiadaniu Akcji Imiennych serii A są Pan Jerzy Wiśniewski oraz 
Pani Małgorzata Wiśniewska. Zgodnie z §11 Statutu każdemu z akcjonariuszy 
założycieli, o których mowa w § 8 Statutu,  przysługuje prawo pierwokupu nabycia 
akcji serii A. Akcjonariusz uprawniony do wykonania prawa pierwokupu informuje 
Zarząd o wykonaniu przysługującego mu prawa w terminie 4 tygodni od dnia 
otrzymania zawiadomienia i umowy sprzedaży akcji. W przypadku gdy chęć nabycia 
akcji zaoferowanych do zbycia wyrazi więcej niż jeden uprawniony akcjonariusz 
prawo to przysługuje proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych serii A.  
 
  
W związku ze złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu przez Pana 
Jerzego Wiśniewskigo, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz przepisami Kodeksu 
Cywilnego transakcja pomiędzy Tomaszem Worochem oraz Przemysławem 
Szkudlarczykiem nie dojdzie do skutku, natomiast z upływem terminu wskazanego w 
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Statucie Spółki PBG S.A., dojdzie do skutku umowa pomiędzy Tomaszem Worochem a 
Jerzym Wiśniewskim, w wyniku której Jerzy Wiśniewski stanie się właścicielem 115.000 
akcji imiennych serii A, sprzedawanych przez Tomasza Worocha. 
 
Jednocześnie Spółka PBG S.A. informuje, że otrzymała oświadczenia od 
następujących osób zobowiązanych, dotyczące zawarcia przez nie w dniu 13 lutego 
2007 roku, następujących transakcji sesyjnych na rynku regulowanym: 
 
1)przez członków Rady Nadzorczej: 
- o sprzedaży 3.123 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję; 
- o sprzedaży 7.819 akcji zwykłych w średniej cenie 285,7 zł za akcję; 
 
     2) przez członków Zarządu: 
- o sprzedaży 16.551 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję; 
- o sprzedaży 9.961 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję; 
- o sprzedaży 5.000 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w 
dniu 19 stycznia 2007 5.053 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,24 zł; 
 
     3) przez Prokurentów Spółki: 
- o sprzedaży 820 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w 
dniu 19 stycznia 2007 820 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,23 zł; 
- o sprzedaży 1.020 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w 
dniu 19 stycznia 20071.320 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,10 zł ; 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz art. 160 ust.4 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 
 
 
Podpis osoby upoważnionej: 
Magdalena Eckert-Boruta 
 


