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Raport bieżący numer: 18/2012                                                          Wysogotowo, 03.04.2012 r. 

 

 

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z dnia 3 

kwietnia 2012 roku  

 

 

 

Zarząd PBG S.A. publikuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 3 kwietnia 2012 roku: 

 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym 

wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za:  12.009.472  

Głosy przeciw: 1.500 

Wstrzymano się od głosu: 0 

 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie zmiany porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”) 

postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującej treści: 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przedstawienie porządku obrad. 
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5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii H, emisji akcji 

serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji 

zamiennych serii A na akcje serii H i akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 

9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 11.228.513 

Głosy przeciw: 3.600 

Wstrzymano się od głosu: 778.859 

 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), 

działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki, ustala, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji 

składać się będzie z pięciu członków.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 11.809.045 

Głosy przeciw: 1.865 

Wstrzymano się od głosu: 200.062 

 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), 

działając na podstawie § 28 pkt. 8 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia 
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funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andreasa Madej, przy czym zgodnie z § 29 ust. 5 

Statutu Spółki powołanie następuje na okres do końca obecnej kadencji Rady.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 11.798.683 

Głosy przeciw: 128.892 

Wstrzymano się od głosu: 83.397 

 

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), 

działając na podstawie § 28 pkt. 8 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana  Piotra Bień, przy czym zgodnie z § 29 ust. 5 

Statutu Spółki powołanie następuje na okres do końca obecnej kadencji Rady.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 11.778.599 

Głosy przeciw: 183.548 

Wstrzymano się od głosu: 48.825 

 

 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A12 zamiennych na akcje serii H, emisji akcji serii H w 

ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych serii od A1 do 

A12 na akcje serii H i akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki 
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Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz 

§ 28 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Emituje się: 

1) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A1, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A1”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A1 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A1 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

2) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A2, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A2”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A2 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A2 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

3) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A3, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A3”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A3 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A3 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

4) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A4, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A4”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A4 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A4 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

5) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A5, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A5”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A5 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A5 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

6) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A6, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A6”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A6 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A6 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

7) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A7, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A7”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A7 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A7 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

8) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A8, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A8”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A8 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A8 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

9) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A9, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A9”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A9 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 
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nominalna emisji Obligacji A9 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

10) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A10, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A10”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A10 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A10 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

11) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A11, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A11”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A11 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A11 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych); 

12) do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A12, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje A12”). Jednostkowa wartość nominalna każdej 

Obligacji A12 wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a łączna wartość 

nominalna emisji Obligacji A12 wynosi do 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 

złotych). 

2. Obligacje A1, Obligacje A2, Obligacje A3, Obligacje A4, Obligacje A5, Obligacje A6, 

Obligacje A7, Obligacje A8, Obligacje A9, Obligacje A10, Obligacje A11 oraz Obligacje 

A12 zwane są dalej łącznie „Obligacjami”. 

3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) 

złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 1.200.000.000,00 zł (słownie: 

jeden miliard dwieście milionów złotych). 

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.  

5. Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, prawa i obowiązki 

emitenta i obligatariuszy, zostaną określone w przypadku: 

1) Obligacji A1 – w warunkach emisji Obligacji A1 („Warunki Emisji Obligacji A1”), 

2) Obligacji A2 – w warunkach emisji Obligacji A2 („Warunki Emisji Obligacji A2”),  

3) Obligacji A3 – w warunkach emisji Obligacji A3 („Warunki Emisji Obligacji A3”),  

4) Obligacji A4 – w warunkach emisji Obligacji A4 („Warunki Emisji Obligacji A4”),  

5) Obligacji A5 – w warunkach emisji Obligacji A5 („Warunki Emisji Obligacji A5”),  

6) Obligacji A6 – w warunkach emisji Obligacji A6 („Warunki Emisji Obligacji A6”),  

7) Obligacji A7 – w warunkach emisji Obligacji A7 („Warunki Emisji Obligacji A7”),  

8) Obligacji A8 – w warunkach emisji Obligacji A8 („Warunki Emisji Obligacji A8”),  

9) Obligacji A9 – w warunkach emisji Obligacji A9 („Warunki Emisji Obligacji A9”),  

10) Obligacji A10 – w warunkach emisji Obligacji A10 („Warunki Emisji Obligacji A10”),  

11) Obligacji A11 – w warunkach emisji Obligacji A11 („Warunki Emisji Obligacji A11”),  

12) Obligacji A12 – w warunkach emisji Obligacji A12 („Warunki Emisji Obligacji A12”),  

zawierających w szczególności ceny emisyjne Obligacji, ceny zamiany Obligacji na akcje 

serii H, postanowienia dotyczące wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i warunki 

wcześniejszego wykupu, oprocentowania Obligacji, które zostaną przyjęte przez Zarząd 

Spółki w drodze uchwał oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki przed 

skierowaniem propozycji nabycia odpowiednio Obligacji A1, Obligacji A2, Obligacji A3, 

Obligacji A4, Obligacji A5, Obligacji A6, Obligacji A7, Obligacji A8, Obligacji A9, Obligacji 

A10, Obligacji A11 oraz Obligacji A12.  

6. Warunki Emisji Obligacji A1, Obligacji A2, Obligacji A3, Obligacji A4, Obligacji A5, Obligacji 

A6, Obligacji A7, Obligacji A8, Obligacji A9, Obligacji A10, Obligacji A11 oraz Obligacji A12 

zwane są dalej łącznie „Warunkami Emisji Obligacji”.  

7. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, iż Warunki Emisji Obligacji dla poszczególnych serii 

Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta oraz obligatariuszy, w 
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szczególności dotyczące ceny emisyjnej, terminu wykupu, ceny zamiany, wysokości Premii, 

oprocentowania. 

8. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, iż wszelkie warunki emisji Obligacji, z wyłączeniem 

§ 1 ust. 9 zd. 1 poniżej, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki dokonanego 

przed skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia. 

9. Z zastrzeżeniem § 9, propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do wybranych przez 

Zarząd inwestorów. Propozycje nabycia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą 

proponowane w sposób określony przez Zarząd w drodze uchwał i zatwierdzony przez 

Radę Nadzorczą Spółki.   

10. Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia 

poszczególnych serii Obligacji i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki określi liczbę 

Obligacji w poszczególnych seriach, które będą zaoferowane do objęcia przez 

inwestorów. 

 

§ 2. 

 

Ceny emisyjne poszczególnych serii Obligacji, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze 

uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnych serii Obligacji 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki. 

 

§ 3. 

 

Obligacje będą oprocentowane. Rodzaj oprocentowania, tj. zmienne albo stałe, sposób 

obliczania wysokości oprocentowania albo wysokość oprocentowania określoną liczbowo 

oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek dla poszczególnych serii 

Obligacji określi Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji 

nabycia poszczególnych serii Obligacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji danej serii. 

 

§ 4. 

 

1. Wykup poszczególnych serii Obligacji przez Spółkę nastąpi poprzez zapłatę kwoty 

pieniężnej, przy czym w każdym czasie Obligatariusz może zażądać wykupu Obligacji 

danej serii poprzez zamianę ich na akcje serii H, z tym zastrzeżeniem, że zamiana 

następować będzie w terminach wskazanych przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. 

2. Wykup poszczególnych serii Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w 

wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być powiększona o premię 

(„Premia”) w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji. 

3. Zarząd Spółki może w Warunkach Emisji Obligacji postanowić o prawie do wcześniejszego 

wykupu poszczególnych serii Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza, 

innym niż określony w ust. 4 („Wcześniejszy wykup”). Zasady wcześniejszego wykupu 

poszczególnych serii Obligacji, w tym wysokość Premii przysługującej obligatariuszom, 

zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą Spółki. 

4. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii H ani wcześniej wykupione, zostaną 

wykupione przez Spółkę nie później niż w terminie 10 lat od daty przydziału („Ostateczny 

dzień wykupu”). Zarząd Spółki określi dzień wykupu poszczególnych serii Obligacji w drodze 

uchwał zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.  
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§ 5. 

 

1. Obligatariuszom wszystkich serii przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii 

H, na poniższych warunkach. 

2. Liczba akcji serii H przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu 

w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii H 

wydawanych w zamian za obligacje zamienne. 

3. Ceny zamiany akcji serii H wydawanych w zamian za Obligacje danej serii, wyrażone w 

postaci liczby albo w formie algorytmu, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze 

uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji danej serii 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Ceny zamiany nie mogą być ustalone w taki sposób, że wartość nominalna 

obejmowanych w drodze zamiany akcji serii H będzie wyższa od wartości nominalnej 

zamienianych Obligacji danej serii. 

5. Zamiana Obligacji danej serii na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych 

oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego wykaz akcji 

objętych celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 

Kodeksu spółek handlowych. 

6. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 5, zostaną ustalone przez Zarząd 

Spółki w Warunkach Emisji Obligacji. 

 

§ 6. 

 

W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, obligatariusz obejmuje akcje na 

zasadach określonych w § 5, z zastrzeżeniem, iż na każdy 1,00 zł wartości nominalnej danej serii 

Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1,00 zł wartości nominalnej akcji serii H. 

 

§ 7. 

 

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed Ostatecznym dniem wykupu danej serii 

Obligacji, wszystkie Obligacje danej serii podlegają wcześniejszemu wykupowi, z dniem 

przekształcenia lub otwarcia likwidacji, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości 

nominalnej Obligacji danej serii powiększonej o naliczone odsetki oraz Premię, w wysokości 

ustalonej przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji. 

 

§ 8. 

 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do określenia pozostałych 

warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i akcji serii H nie zawartych w niniejszej 

uchwale.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału danej serii Obligacji, przy czym 

Zarząd Spółki może przydzielić Obligacje danej serii w liczbie mniejszej niż określona w § 1 

ust. 1 pkt. 1 – 12. 

 

§ 9. 

 

W przypadku podjęcia decyzji o publicznym proponowaniu poszczególnych serii Obligacji 

upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia 

oferty publicznej danej serii Obligacji, w tym złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego 

o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną danej serii Obligacji, 
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zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji danej serii 

Obligacji.  

 

§ 10. 

 

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez obligatariuszy obligacji zamiennych 

serii od A1 do A12, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą 

niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w 

drodze emisji nie więcej niż 14.295.000 (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H staje się skuteczne, o ile 

obligatariusze obligacji zamiennych serii od A1 do A12 wykonają przysługujące im prawo 

do objęcia akcji serii H na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 

3. Przysługujące obligatariuszom obligacji zamiennych serii od A1 do A12 prawo do objęcia 

akcji serii H będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Ostateczny dzień 

wykupu obligacji zamiennych serii od A1 do A12 określony zgodnie z  § 4 ust. 4. 

4. Ceny emisyjne poszczególnych akcji serii H zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i będą 

równe cenom zamiany ustalonym dla poszczególnych serii Obligacji zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej uchwale. 

5. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. tj. za rok 

obrotowy 2012, z tym, że akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w 

danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych 

byłego obligatariusza do dnia dywidendy wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie 

Spółki uchwałą o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.  

6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia 

prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii od A1 do 

A12 oraz akcji serii H, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H oraz obligacji zamiennych 

serii od A1 do A12. 

 

§ 11. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 Statutu 

dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 

 

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze 

emisji nie więcej niż 14.295.000 (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia 

akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A12 na okaziciela, z 

wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”. 

 

§ 12. 

 

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,  o której mowa w § 11 powyżej. 
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§ 13. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87%w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 11.523.910 

Głosy przeciw: 66.142 

Wstrzymano się od głosu: 420.920 

 

 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie zmian Statutu Spółki 

 

§ 1. 

 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”) zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 

10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3.740.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.960.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela.” 

 

§ 2. 

 

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w 

§ 1 powyżej. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Oddano ważnych głosów: 12.010.972 głosów z 8.272.639 akcji stanowiących 57,87% w kapitale 

zakładowym PBG S.A. 

Głosy za: 12.009.107 

Głosy przeciw: 1.865 

Wstrzymano się od głosu: 0 

 

 

Podstawa prawna: 

 

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 
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Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 


