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1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG S.A. 
 
Spółka PBG S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w 
dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego pełne brzmienie 
zamieszczone jest na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl  
 
 
2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego   
 
 
Zarząd PBG S.A. niniejszym deklaruje, Ŝe w 2008 roku Spółka przestrzegała obowiązujące 
zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na 
GPW”. 
 
 
3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
 

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego 
skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych 
przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
(Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w Pionie Dyrektora ds. 
Koordynacji Księgowej Grupy Kapitałowej i bezpośrednio nadzorowany przez Dział 
Konsolidacji Sprawozdań Finansowych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi 
Spółki merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, które nie wynikają bezpośrednio z ksiąg 
rachunkowych spółki, a stanowią część sprawozdania finansowego.  

Ze względu na specyfikę branŜy istotną rolę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
ma Dział Kontrolingu. Kluczowym dla Spółki działaniem zmniejszającym ryzyko jest 
prawidłowa ocena i analiza realizowanych kontraktów budowlanych. Podstawą obliczania 
przychodów i kosztów realizowanych kontraktów są, zgodnie z MSR 11, budŜety 
poszczególnych kontraktów. BudŜety są sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem przez przeszkolonych w tym kierunku dyrektorów kontraktów. W trakcie 
przygotowania jak i realizacji projektów budowlanych, wszystkie budŜety są na bieŜąco 
analizowane oraz aktualizowane przez osoby odpowiadające za budŜety. Wyniki analiz i 
zmiany budŜetów są dyskutowane na cotygodniowych spotkaniach. Proces ten jest oparty 
na istniejących w Spółce sformalizowanych zasadach i podlega on szczególnemu nadzorowi 
ze strony Zarządu. 

Prezentując dane finansowe Spółka stosuje spójne, określone zasady rachunkowości zgodne 
z zasadami wyceny i prezentacji stosowanymi w całej Grupie Kapitałowej PBG. 

Od dnia 1 stycznia 2009 roku osobą podpisującą sprawozdanie finansowe jako osobą 
odpowiedzialną za sporządzenie sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy w 
przypadku sprawozdania jednostkowego oraz w przypadku sprawozdania skonsolidowanego 
- Dyrektor ds. Koordynacji Księgowej Grupy Kapitałowej - Prokurent. Osoby sporządzające 
sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za kontrolę i koordynację procesu 
sprawozdawczego są specjalistami, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
w tym zakresie oraz zawarły umowy o poufności. 

W Zarządzie PBG SA osobami odpowiedzialnymi za obszar związany z przygotowaniem 
sprawozdań finansowych są Prezes Zarządu Jerzy Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Przemysław 
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Szkudlarczyk oraz Prokurent Eugenia Bachorz. Zgodnie z przyjętą procedurą w trakcie 
sporządzania sprawozdania finansowego w/w członkowie Zarządzający zapoznają się na 
bieŜąco z danymi ekonomicznymi i sprawami zamieszczanymi w tym sprawozdaniu oraz 
zgłaszają ewentualne sprawy, które naleŜy uwzględnić przy sporządzaniu tego sprawozdania 
reprezentując cały Zarząd. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, jest ono 
przekazywane do badania lub przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały Zarząd 
sygnuje sprawozdanie przed otrzymaniem przez Spółkę opinii z badania  sprawozdania przez 
audytora. 

Badanie lub przegląd sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki z 
grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług 
oraz wymaganą niezaleŜność. 

Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego i ksiąg spółki spotyka się z 
kluczowymi osobami dla organizacji spółki, w tym z odpowiedzialnymi za obszar ekonomii 
członkami zarządu omawiając poszczególne kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym. 
Ostateczne sprawozdanie finansowe po ewentualnych uzgodnionych korektach wniesionych 
przez biegłego rewidenta lub którąkolwiek z osób sporządzających to sprawozdanie lub 
zarządzających jest ponownie czytane przez osoby sporządzające i zarządzające i 
podpisywane przez te osoby. 
Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zbadanych sprawozdań finansowych Spółki w 
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach 
tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim Sprawozdaniu rocznym, publikowanym przez 
Spółkę   

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 
odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka wraz z jednoczesnym 
definiowaniem działań niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji.  
 
 
 
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 
akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
 
 

Zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu spółki następujący akcjonariusze posiadają 
akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Akcjonariusz Ilo ść objętych 

Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów 

 
Udział w kapitale  

zakładowym  
Emitenta 

Udział w ogólnej  
liczbie głosów na  

WZA Emitenta 

1. Jerzy Wiśniewski 
 

4 495 054 
 

8 990 108 33,47% 50,14% 

2. 
BZ WBK AIB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA 

916 334 916 334 6,82% 5,11% 

3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny 912 991 912 991 6,80% 5,09% 

 
udział w kapitale 
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towy udział w 
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień 
 

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do 
Spółki. Z akcjami Spółki nie wiąŜą się Ŝadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 
własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. 
 
 
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywanie prawa głosu lub zapisy, zgodnie z 
którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są 
oddzielone od posiadania papierów wartościowych 
 

W Statucie Emitenta brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa 
głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów.  

 
 
7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 
uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
 
 
Zarząd Emitenta 
Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarządu. 
Zarząd jest organem Emitenta, do którego kompetencji naleŜą wszystkie sprawy 
niezastrzeŜone przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut Emitenta dla innych organów 
Emitenta. 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi postanowieniami Statutu Emitenta (§ 37) Zarząd Emitenta 
jest wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów 
Zarządu oraz maksymalnie trzech Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a następnie, na jego wniosek 
pozostałych Wiceprezesów i Członków Zarządu. 
Członkiem Zarządu moŜe być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
Do reprezentowania Spółki upowaŜnieni są dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie albo 
Wiceprezes i Członek Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes  z Prokurentem lub Członek 
Zarządu z Prokurentem. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. Zarząd moŜe 
udzielać pełnomocnictw do działania w imieniu Spółki. Pełnomocnictwa mogą być ogólne, 
rodzajowe - do dokonywania czynności określonego rodzaju oraz szczególne - do dokonania 
poszczególnej czynności. 
Zarząd moŜe udzielać prokury. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich 
Członków Zarządu. Do odwołania prokury uprawniony jest kaŜdy z członków Zarządu 
jednoosobowo.  
Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i 
przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdroŜenie i realizację. 
Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej 
spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 
Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w wykonaniu swoich czynności 
przez Radę Nadzorczą, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz 
Statucie. Propozycje kandydatur Członków Zarządu, przedstawia Prezes Zarządu. 
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Rada Nadzorcza zawiera i rozwiązuje umowy z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady 
umowy podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym 
trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. 
Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego 
motywacyjnego charakteru mającego na celu zapewnienie efektywnego zarządzania 
Spółką. 
 
 
Mandat Członka Zarządu wygasa: 

1) z chwilą odwołania go ze składu Zarządu, 

2) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, 

3) z chwilą śmierci, 

4) z chwilą złoŜenia rezygnacji. 

W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, rezygnacja powinna być 
doręczona Radzie Nadzorczej, z kopią skierowaną do Zarządu. 
 
Członek Zarządu nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej: 

1) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, 

2) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek organu, 

3) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co 
najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego 
członka zarządu. 

Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o zaistnieniu 
okoliczności określonych powyŜej. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność 
wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji 
własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o moŜliwości dokonania 
inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek 
Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozwaŜenia 
moŜliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka 
Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej moŜe nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie 
wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. Członkowie Zarządu powinni informować Radę 
Nadzorczą o kaŜdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o moŜliwości jego 
powstania. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki jako inwestycję 
długoterminową. 
 
Wszelkie czynności wykraczające poza zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. W 
szczególności uchwały Zarządu wymagają sprawy: 

1) podejmowanie decyzji dotyczących istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów 
ich finansowania, 

2) określanie strategicznych planów rozwoju Spółki, definiowanie celów finansowych 
Spółki, 

3) określanie struktury organizacyjnej Spółki, 

4) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, 

5) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, 

6) ustalanie załoŜeń polityki kadrowo - płacowej, w tym załoŜeń do planów 
motywacyjnych. 
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Za wyjątkiem spraw, o których mowa powyŜej, poszczególni Członkowie Zarządu są 
odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki wynikające z podziału 
obowiązków. 
W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on 
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zarząd o niemoŜności wykonywania swoich 
obowiązków. Prezes Zarządu zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie 
wykonywał te obowiązki w zastępstwie. 
 
Rada Nadzorcza Emitenta 
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu 
Rady Nadzorczej. 
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niŜ pięciu członków powoływanych przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na okres jednego roku, z tym, Ŝe mandaty 
członków Rady Nadzorczej wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala 
kaŜdorazowo Walne Zgromadzenie.  
Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Przynajmniej połowę członków Rady 
Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni, to jest osoby, z których kaŜda spełnia 
następujące przesłanki: 
Członek Rady Nadzorczej uwaŜany jest za niezaleŜnego, jeŜeli: 

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;  

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;  

3) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu 
dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 
zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  

5) nie jest wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem małŜonka albo 
osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób 
wymienionych w punktach poprzedzających.  

Warunki wskazane powyŜej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.  
 
W rozumieniu Statutu Emitenta dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym", jeŜeli jest 
Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem ZaleŜnym wobec Spółki lub Podmiotem 
ZaleŜnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.  
W rozumieniu Statutu Emitenta, dany podmiot jest „Podmiotem ZaleŜnym" innego podmiotu 
(„Podmiotu Dominującego"), jeŜeli: 

1) Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach innego podmiotu 
(Podmiotu ZaleŜnego), takŜe na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
  

2) Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości 
członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu ZaleŜnego), lub
  

3) więcej niŜ połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu ZaleŜnego) jest 
jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze 
pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w 
stosunku zaleŜności. 

Za Podmiot ZaleŜny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uwaŜa się takŜe podmiot, 
który jest Podmiotem ZaleŜnym innego podmiotu będącego w stosunku zaleŜności wobec 
Podmiotu Dominującego wobec Spółki.  
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Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu 
zwięzłą ocenę sytuacji Spółki ustaloną podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego 
przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. 
 
 

ZGODY RADY NADZORCZEJ WYMAGA W SZCZEGÓLNOŚCI:  

1) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,  
2) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 
3) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, 

awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego 
Spółki, z zastrzeŜeniem, iŜ przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z 
grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, 

4) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz 
uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, 

5) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, 
za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) 
ogólnej ich liczby,  

6) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 
obrotowego,  

7) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń 
wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki. 

8) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zaleŜny istotnej umowy z podmiotem 
powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze spółkami z grupy 
kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi 
powiązanymi,  

9) nabycie lub zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości. 

10) wybór biegłego rewidenta,  
11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,  
12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  
13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
14) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd. 

 
W celu wykonywania swoich zadań Rada moŜe przeglądać kaŜdy dział czynności Spółki, 
Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, 
oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie 
działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich 
istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną 
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Na kaŜdym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. 
W sprawach nie cierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez 
Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Prezes lub dwóch Wiceprezesów 
Zarządu lub Wiceprezes i Członek Zarządu, lub Wiceprezes i Prokurent lub Członek Zarządu i 
Prokurent przekazują pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.  
W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej jest on 
zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 
niemoŜności wykonywania swoich obowiązków i jej przyczynach.  
Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych Członków 
Rady o: 

a) zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku Członek Rady ma 
obowiązek powstrzymać się od zabierania głosu oraz od głosowania nad 
przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Informacja o 
zgłoszonym konflikcie interesów powinna zostać umieszczona w protokole z 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 
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b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z 
określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które 
mogą mieć wpływ na sprawy Spółki. 

Przez osobiste powiązania z akcjonariuszem naleŜy rozumieć I stopień pokrewieństwa lub 
powinowactwa. Przez faktyczne powiązania z akcjonariuszem naleŜy rozumieć pozostawanie 
w stałych stosunkach gospodarczych. Przez organizacyjne powiązania z akcjonariuszem 
naleŜy rozumieć powiązania wynikające z zawartych umów o prace i o podobnym 
charakterze. 
Spółka ma prawo Ŝądać w kaŜdym momencie od członka Rady oświadczenia dotyczącego 
powiązań, o których mowa powyŜej. 
 
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki Emitenta, 
 

Zmiana statutu Spółki wymaga: 

• uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów oddanych (art. 415 
k.s.h.), w formie aktu notarialnego (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu 
działalności wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (art. 416 k.s.h.))  

• wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h) 

 
9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu 
walnego zgromadzenia 
 
9. 1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia akcjonariusze, jeŜeli złoŜyli w Spółce 
imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectw 
tych nie odbiorą przed ukończeniem tego Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie jest waŜne jeŜeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują co najmniej 
połowę kapitału zakładowego. 
W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. 
Nieobecność członka Rady Nadzorczej lub Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymaga 
wyjaśnienia. Wyjaśnienie przedstawia się na Walnym Zgromadzeniu. 
Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w tym 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym przedmiotem obrad mają być sprawy 
finansowe Spółki. 
W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci oraz 
goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, w szczególności jeŜeli ich 
udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego 
Zgromadzenia opinii w rozwaŜanych sprawach. 
 
Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem z zapewnieniem poszanowania praw i 
interesu wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. 
Przewodniczący nie moŜe samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, 
zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw 
merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym. 
Po przedstawieniu kaŜdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący 
sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, 
udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówcy. O zamknięciu dyskusji decyduje 
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Przewodniczący. Przewodniczący moŜe udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, 
Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy 
ustalaniu listy i liczby mówców. Głos moŜna zabierać wyłącznie w sprawach objętych 
porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przy 
rozpatrywaniu kaŜdej sprawy porządku obrad w zaleŜności od jej tematu, Przewodniczący 
moŜe wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. 
PowyŜszego ograniczenia moŜna nie stosować wobec członka Zarządu, Rady Nadzorczej i 
eksperta. O przedłuŜeniu czasu wystąpienia lub udzieleniu mówcy głosu dodatkowego 
decyduje Przewodniczący. 
 
KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie 
aktualnie rozpatrywanej sprawy. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident 
Spółki – kaŜdy w granicach swoich kompetencji – są obowiązani do udzielenia odpowiedzi 
na zadane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez 
Walne Zgromadzenie. Odpowiedzi powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, Ŝe 
obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób zgodny z regulacjami dotyczącymi 
obrotu instrumentami finansowymi, a udzielenie szeregu informacji nie moŜe być 
dokonywane w sposób inny niŜ wynikający z tych regulacji. Bezpośrednio po dyskusji 
Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Na 
Ŝądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne 
oświadczenie. Oświadczenie to przyjmuje się na końcu obrad. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 
chyba Ŝe bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia 
danej uchwały większości kwalifikowanej.  
 
9.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
 
Zgodnie z § 28 Statutu PBG S.A. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,  
4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nim prawa uŜytkowania, 
6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 
7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
9) ustalanie dnia dywidendy,  
10) utworzenie, kaŜdorazowe uŜycie i likwidacja kapitału rezerwowego. 
 
 
9.3. Prawa akcjonariuszy wraz z sposobem ich wykonywania 

 
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia PBG S.A. akcjonariuszowi przysługują w 
szczególności następujące prawa: 
 
1. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika lub przez innego przedstawiciela. 
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem niewaŜności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pozostali 
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przedstawiciele Akcjonariuszy powinni udokumentować swoje prawo do działania w ich 
imieniu w sposób naleŜyty. 
 
2. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. 
 
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. JeŜeli Zarząd nie 
podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego 
miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w 
terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje takŜe Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną 
dziesiątą część kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Zarządu Spółki z wnioskiem o 
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
4. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie 
aktualnie rozpatrywanej sprawy. 
 
5. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia moŜe zgłosić wniosek w sprawie porządkowej. W 
sprawach porządkowych Przewodniczący moŜe udzielić głosu poza kolejnością. Na Ŝądania 
uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 
Oświadczenie to przyjmuje się na końcu obrad. 

 
 

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz 
opis  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz 
ich komitetów 

 
10.1. Skład osobowy i zasady działania Zarządu 

 
 
Osoby wchodzące w skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 

roku: 

 - Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu;  

 - Tomasz Woroch – Wiceprezes Zarządu;  

 - Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu;  

 - Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu;  

 - Mariusz ŁoŜyński – Członek Zarządu do dnia 27.11.2008 roku, od dnia 28.11.2008 roku 

Wiceprezes Zarządu od dnia 28.11.2008 roku; 

- Tomasz Latawiec – Członek Zarządu. 

 

Zarząd w/w składzie, oprócz pana Tomasza Latawca, powołany został w dniu 10 maja 2006 

roku przez Radę Nadzorczą PBG SA do pełnienia swoich funkcji na następną kadencję. 

Natomiast, pan Tomasz Latawiec do pełnienia funkcji członka zarządu powołany został 

uchwałą Rady Nadzorczej PBG SA podjętą w dniu 3 października 2007 roku. Kolejne zmiany w 

Zarządzie PBG SA dokonane zostały przez Radę Nadzorczą w dniu 28 listopada 2008 roku, 

która na wniosek Zarządu podjęła decyzję o powierzeniu panu Mariuszowi ŁoŜyńskiemu, 

dotychczas członkowi Zarządu Spółki, funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki. Wniosek został 

złoŜony w związku ze zmianami odpowiedzialności w ramach Zarządu Spółki, wynikającymi z 



 11 

zawarcia w ubiegłym roku największych w historii Spółki kontraktów w obszarze ropy i gazu. Za 

pozyskane do realizacji kontrakty (budowę kopalni ropy naftowej LMG oraz budowę 

podziemnego magazynu gazu Wierzchowice) odpowiedzialność w Zarządzie ponosi 

wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczak, odpowiadający dotychczas za cały obszar związany z 

produkcją. Natomiast Pan Mariusz ŁoŜyński oprócz pełnienia nadzoru nad pozyskaniem 

kontraktów w kraju i za granicą, odpowiada dodatkowo za pozyskiwanie zleceń w Grupie 

Kapitałowej PBG oraz realizację kontraktów w obszarach hydrotechnicznym i renowacji. 

 

Obecna kadencja Zarządu upływa w dniu 10 maja 2009 roku. Zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu 

spółki PBG SA, mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członków Zarządu. 

 

Do dnia publikacji oświadczenia skład Zarządu  nie uległ zmianie 
 
Do kompetencji Zarządu naleŜą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeŜone do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Obowiązki i Regulamin Zarządu są określone w 
formalnym dokumencie, który precyzuje jego rolę. Poszczególni członkowie Zarządu 
zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes 
Zarządu.  
 
10.2. Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej oraz jej komitetów 
 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza PBG S.A. składała się z sześciu członków. 

 

- Bednarkiewicz Maciej – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

- Kseń Jacek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

- Lindner Wiesław – Sekretarz Rady Nadzorczej; 

- KrzyŜaniak Jacek – Członek Rady Nadzorczej; 

- Wiśniewska Małgorzata – Członek Rady Nadzorczej do dnia 31.08.2008 roku; 

- Dobrut Mirosław – Członek Rady Nadzorczej do dnia 12.03.2008 roku; 

- Sarnowski Dariusz – Członek Rady Nadzorczej; 

- Strzelecki Adam – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza w w/w składzie powołana została w dniu 23 maja 2007 roku przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do pełnienia swoich funkcji na następną 

kadencję. W omawianym okresie, tj. w marcu 2008 roku, pan Mirosław Dobrut zrezygnował z 

funkcji członka Rady Nadzorczej PBG SA. Uzasadnieniem złoŜonej rezygnacji było podanie 

potencjalnego konfliktu interesów związanego z podjęciem pracy w organach 

zarządzających innej spółki giełdowej. Kolejna zmiana w Radzie Nadzorczej PBG SA 

dotyczyła rezygnacji z pełnienia swoich funkcji pani Małgorzaty Wiśniewskiej z dniem 1 
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września 2008 roku. Uzasadnieniem złoŜonej rezygnacji było objęcie stanowiska Prezesa 

Zarządu w spółce zaleŜnej od PBG SA – w spółce INFRA SA.  

 

Kadencja Rady Nadzorczej powołanej w maju 2007 roku wygasła z dniem odbycia 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2007. 18 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki PBG udzieliło absolutorium wszystkim wymienionym wyŜej członkom Rady 

Nadzorczej oraz postanowiło ponownie ich powołać w skład Rady Nadzorczej PBG. W 

obecnej kadencji Rada Nadzorcza składała się z siedmiu członków, natomiast na dzień 

złoŜenia sprawozdania Rada składa się z sześciu członków. Pan Maciej  Bednarkiewicz pełni 

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pan Jacek Kseń pełni funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, panu Wiesławowi Lindnerowi powierzono 

natomiast funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.  

 

W omawianym okresie nie wystąpiły Ŝadne inne zmiany w składzie osób zarządzających i 

nadzorujących PBG SA. 

 
 
Do dnia publikacji oświadczenia skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie 
 
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, a ich wynagrodzenie określa Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki 
we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej 
naleŜy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena wniosków 
Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 
 
Obowiązki i Regulamin Rady Nadzorczej są określone w formalnym dokumencie, który 
precyzuje jej rolę. Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała część 
kompetencji określonym osobom lub komitetom, które opisano w kolejnych punktach.  
 
Przy Radzie Nadzorczej PBG S.A  działają następujące Komitety: 
1. Komitet Audytu 
2. Komitet Wynagrodzeń  
 
 
W skład Komitetu Audytu wchodzą: 

• Jacek Kseń, 
• Dariusz Sarnowski. 

 
 
Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
 
Komitet Audytu odpowiada w szczególności za: 

a) ocenę zakresu niezaleŜności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie 
Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a takŜe warunków umowy z nim i 
wysokości jego wynagrodzenia. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego 
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podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niŜ rekomendowany wymaga 
szczegółowego uzasadnienia, 
b) analizowanie i ocena stosunków i zaleŜności występujących w Spółce, a takŜe w 
samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem moŜliwych do ujawnienia lub 
występujących konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do 
wyeliminowania tego zjawiska, zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy 
biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą, 
c) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych 
członków jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, a takŜe 
kwartalnych, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grupy kapitałowej Spółki. 

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
 
W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą: 

� Maciej Bednarkiewicz 

� Wiesław Lindner 

� Jacek KrzyŜaniak 

Komitet Wynagrodzeń składać się będzie z 2 osób i odpowiada za: 
a) ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce, 
b) ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki, 
c) ustalanie planu premiowania na rok obrotowy. 

Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
 
 
 
 
 
 
 
 


