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Raport bieżący numer: 76/2007           Wysogotowo, 31.07.2007 r. 
 
 
Temat:  
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia   
 
 

Zarząd PBG SA informuje, że  dnia 31 lipca 2007 roku podjął uchwałę w sprawie 

połączenia Spółki PBG SA ze spółką zależną ATG Sp. z o.o. W związku z powyższym 

przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej Plan Połączenia Spółek. 

 

   

 
Podstawa prawna: 

§ 5 ust.1 pkt 13)  rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;  

 
 
 
 
Podpis osoby upoważnionej: 
 
Magdalena Eckert-Boruta 
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PLAN POŁĄCZENIA 

 

 

 

 

PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 

 

oraz 

 

ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

 

 

uzgodniony i podpisany w Wysogotowie k/Poznania 

dnia 31 lipca 2007 roku 

 

 

W związku z zamiarem połączenia Spółek PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

Spółka Przejmująca) oraz ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(jako Spółka Przejmowana), (zwanych dalej łącznie„Spółkami”), Spółki uzgodniły i sporządziły 

niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”) zgodnie z art. 498 i art. 499 Kodeksu 

spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”) o następującej treści: 

 

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁACZACYCH SIE SPÓŁEK 

 

(a) PBG Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką Przejmującą” lub „PBG S.A.”] 

Typ: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539), wpisana przez Sąd Rejowy w Poznaniu Wydział 

XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 

0000184508 

Firma: PBG Spółka Akcyjna 

Adres i siedziba: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania 
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Kapitał zakładowy: 13.430.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), na 

który składa się 13 430 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z tego 5 700 000 akcji serii A, 1 500 

000 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 330 000 akcji serii D, 1 500 000 akcji serii E, 1 400 000 akcji serii F. 

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi (uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu - na każdą akcję 

uprzywilejowaną przypadają dwa głosy), akcje serii B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i 

nie są uprzywilejowane. Kapitał zakładowy opłacony w całości. 

 

(b) ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką Przejmowaną” lub „ATG Sp. 

z o.o.”] 

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jednoosobowa Spółki Przejmującej w 

rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 3) k.s.h., wpisana przez Sąd Rejowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000201535 

Firma: ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres i siedziba: ul. Kolejowa 13, 60-717 Poznań 

Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), 100% udziałów w kapitale 

zakładowym jest w posiadaniu jedynego wspólnika – Spółki Przejmującej 

 

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

 

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie 

z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej (ATG Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (PBG S.A.). 

 

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

Przejmowanej, połączenie Spółek na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. będzie przeprowadzone bez 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

 

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej – wszystkie udziały 

Spółki Przejmowanej są w posiadaniu jedynego wspólnika, jakim jest Spółka Przejmująca – połączenie 

Spółek zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.  

a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej udziałowcom Spółki Przejmowanej 

b) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 

na akcje Spółki Przejmującej 

c) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce 

Przejmującej 
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d) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane 

udziałowcowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 

 

a na podstawie 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie przewiduje się sporządzenia przez zarządy każdej 

z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, ponadto wnioski do 

właściwych Sądów Rejonowych o przyjęcie niniejszego Planu Połączenia do akt rejestrowych Spółek 

nie będą zawierały wniosku o wyznaczenie biegłego w celu badania zbadania Planu Połączenia w 

zakresie poprawności i rzetelności. 

 

Także z tego względu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zgodnie 

z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi w odniesieniu do Spółki Przejmującej 

bez powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o której mowa w art. 506 k.s.h – uchwała o 

połączeniu spółek zostanie podjęta przez zarząd Spółki Przejmującej. 

  

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie w wyżej wskazanym 

trybie nie powoduje powstania żadnych okoliczności wymagających zmian statutu Spółki Przejmującej, 

statut Spółki Przejmującej PBG S.A. nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego 

względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian 

statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się. 

 

3. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 

 

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych 

praw w Spółce Przejmującej. 

 

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ 

INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 

 

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków 

organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób 

uczestniczących w połączeniu. 
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5. ZEZWOLENIA I ZGODY 

 

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, 

gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Do niniejszego planu dołączono: 

 

1. Projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek; 

 

2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – ATG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu sporządzone na dzień 30 czerwca 2007 roku; 

 

3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – ATG Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 

czerwca 2007 roku; 

  

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – PBG Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wysogotowie, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2007 roku. 

 

 

Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

Spółki Przejmującej) ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(jako Spółki Przejmowanej), sporządzonego w Wysogotowie dnia 31 lipca 2007 roku. 

 

Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu spółek 

 

Wysogotowo, dnia ________________ 2007 roku 

 

Uchwała Zarządu 

 

spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia ___________ 2007 roku 
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w sprawie 

 

połączenia  

spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  

jako spółki przejmującej  

ze  

spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  

jako spółki przejmowanej  

przez  

przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na  

spółkę PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 

 

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., Zarząd Spółki PBG Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, jedynego wspólnika spółki ATG Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki PBG 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu w drodze przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą i przeniesienia 

całego majątku spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na spółkę 

PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. 

 

2. Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, jedynego wspólnika spółki ATG 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na treść 

Planu Połączenia Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ze spółką ATG Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, który został ogłoszony w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym Nr _____/2007 w dniu  _________________ 2007 roku pod pozycją 

____________. 

3. Połączenie jest dokonywane bez zmian Statutu spółki przejmującej. 

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 
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Załącznik nr 2 do PLANU POŁĄCZENIA spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

Spółki Przejmującej) ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(jako Spółki Przejmowanej), sporządzonego w Wysogotowie dnia 31 lipca 2007 roku. 

 

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu  

sporządzone na dzień 30 czerwca 2007 roku. 

 

Poznań, dnia 31 lipca 2007 roku 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu 

dotyczące 

ustalenia wartości majątku Spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu (jako spółki przejmowanej) 

przygotowane dla celów połączenia ze spółką PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

spółki przejmującej) 

 

Zarząd spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Kolejowej 13, 60-717 Poznań, wpisanej przez Sąd Rejowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000201535, o kapitale 

zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł w związku z planowanym połączeniem ze Spółką PBG 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako spółką przejmującą) niniejszym oświadcza, że wartość 

majątku księgowa majątku (aktywa netto) Spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 30 czerwca 2007 

roku, wynosi 3.120.090,28 złotych (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt i 

groszy dwadzieścia osiem). 

 

Powyższa wartość majątku Spółki ATG Sp. z o.o. została ustalona w oparciu o bilans sporządzony na 

dzień 30 czerwca 2007 roku sporządzoną przez Anna Nowak i Wspólnicy Spółka komandytowa z 

siedzibą w Wysogotowie. 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki dla celów jej połączenia ze spółką PBG 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. 
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Załącznik nr 3 do PLANU POŁĄCZENIA spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

Spółki Przejmującej) ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(jako Spółki Przejmowanej), sporządzonego w Wysogotowie dnia 31 lipca 2007 roku. 

 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - ATG Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu sporządzoną dla celów połączenia na dzień 

30 czerwca 2007 roku. 

 

Poznań, dnia 31 lipca 2007 roku 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu 

zawierające informację o stanie księgowym spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmowanej) 

przygotowane dla celów połączenia ze spółką PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

spółki przejmującej) 

 

Zarząd spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Kolejowej 13, 60-717 Poznań, wpisanej przez Sąd Rejowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000201535, o kapitale 

zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł w związku z planowanym połączeniem ze Spółką PBG 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako spółką przejmującą) niniejszym oświadcza, że na 

dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 30 czerwca 2007 roku, bilans spółki 

przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3.239.944,27 złotych (słownie: trzy 

miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i groszy dwadzieścia 

siedem), bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 3.120.090,28 

złotych (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt i groszy dwadzieścia osiem). 

 

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 roku został sporządzony zgodnie z 

zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 

nr 121, poz. 591, z późn. zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 

ostatni bilans roczny. 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie stanu księgowego Spółki dla celów jej połączenia ze spółką 

PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. 



 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                       CERTYFIKAT  SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r. 

                          

ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k.Poznania 62-081 Przeźmierowo, tel (061) 66 51 700, fax 66 51 701, www.pbg-sa.pl, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000184508, REGON: 631048917, NIP 777-21-94-746, e-mail: polska@pbg-sa.pl;  Wysokość kapitału zakładowego: 13.430.000,00 zł – wpłacony w całości. 

 

Załącznik nr 4 do PLANU POŁĄCZENIA spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako 

Spółki Przejmującej) ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(jako Spółki Przejmowanej), sporządzonego w Wysogotowie dnia 31 lipca 2007 roku. 

 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – PBG Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2007 

roku. 

 

Wysogotowo, dnia 31 lipca 2007 roku 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 

zawierające informację o stanie księgowym Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 

(jako spółki przejmującej) 

przygotowane dla celów połączenia ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmowanej) 

 

Zarząd spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, 62-081 

Przeźmierowo, wpisanej przez Sąd Rejowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000184508, o kapitale zakładowym w wysokości 

13.430.000,00 zł, opłaconym w całości w związku z planowanym połączeniem ze Spółką ATG Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (jako spółką przejmowaną) niniejszym 

oświadcza, że na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 30 czerwca 2007 roku, 

bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 989.430.771,95 złotych 

(słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt jeden i groszy dziewięćdziesiąt pięć), bilans spółki przejmującej wykazuje sumę 

aktywów netto (kapitały własne) 680.376.826,40 złotych (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt 

milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i groszy czterdzieści). 

 

Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r. został sporządzony zgodnie z 

zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 

nr 121, poz. 591, z późn. zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 

ostatni bilans roczny. 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie stanu księgowego Spółki dla celów jej połączenia ze spółką 

ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie. 


