
 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

                   

 
PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700,  fax +48 61 66 51 701, 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości. 

www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl 

Raport bieżący numer: 2/CG/2013      Wysogotowo, 25.10.2013r. 

 

Temat: Pytania zadane przez Akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w dniu 21 października 2013 roku.  

 

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, które wznowiło obrady w dniu 21 października 2013 roku (przerwę 

ogłoszono w dniu 30 września 2013 roku) jeden z obecnych podczas Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, poprosił Zarząd o przedstawienie argumentacji dla Akcjonariuszy  

reprezentujących 72% akcji, które nie biorą udziału w postępowaniu układowym, jednak 

zostaną dotknięci jego konsekwencjami i udzielenie odpowiedzi jakie korzyści akcjonariusze 

drobni odniosą w związku z głosowaniem na tak, na przedstawione projekty uchwał.  

Pani Kinga Banaszak-Filipiak – Wiceprezes Zarządu PBG, odpowiadając na pytanie 

Akcjonariusza podkreśliła, że przyjęcie proponowanych uchwał umożliwi doprowadzenie do 

zawarcia Układu z Wierzycielami. Obecnie sytuacja Spółki jest trudna i niepewna, 

wypracowanie porozumienia z Wierzycielami a w konsekwencji zawarcie układu sprawi, że 

sytuacja PBG będzie bardziej stabilna i przewidywalna, co umożliwi kontynuowanie bieżącej 

działalności operacyjnej.   

Następnie Akcjonariusz zadał pytanie kiedy nowe, wyemitowane akcje zostaną 

dopuszczone do obrotu.  

Odpowiedzi udzielił w imieniu Spółki Doradca  - Mecenas Artur Zawadowski, reprezentujący 

Kancelarię WEIL, Gotshal&Manges. Poinformował, że wyemitowane akcje będą 

wprowadzone do publicznego obrotu po zawarciu Układu. Wymaga to spełnienia 

pewnych procedur. Zmiana kapitałowa polega na  obniżeniu kapitału,  pozbawieniu 

uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych , oraz umożliwieniu emisji akcji dla Wierzycieli.  

 

Podstawa komunikatu:  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW  część II (Dobre praktyki realizowane przez 

zarządy spółek giełdowych) ust 1 pkt 7) 

 

Podpis osoby upoważnionej: 
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