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Raport bieŜący numer: 26/2009                                                          Wysogotowo, 11.05.2009 r. 

 

Temat: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA 
 

Zarząd spółki PBG S.A. na podstawie art. 395 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 

20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2009r., na godz. 13:15, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. 

przy Alejach Ujazdowskich 41. 

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania wiąŜących uchwał. 

4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania 

Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 

8. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok 2008. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 

zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G w drodze 

oferty publicznej, emisji akcji serii G w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału 

zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 

stosunku do obligacji zamiennych serii A na akcje serii G i akcji serii G, zmiany Statutu oraz 

ubiegania się o dopuszczenie obligacji zamiennych serii A i akcji serii G do obrotu na rynku 

regulowanym oraz dematerializacji tych obligacji i akcji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, 

zmiany Statutu, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym 

oraz dematerializacji akcji serii H. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upowaŜnieniem Zarządu 

Spółki do podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z 

moŜliwością wyłączenia prawa poboru, ubiegania się dopuszczenie akcji emitowanych w 

ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji 

akcji. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian Statutu Spółki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego 

tekstu zmienionego statutu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 15 porządku obrad): 

 

1 ). zmienia się Statut Spółki w ten sposób, Ŝe w § 9 Statutu dodaje się po ust. 2 nowy ustęp 3 w 

brzmieniu: 

 

 „3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o kwotę 4.000.000 zł (cztery 

miliony złotych) w drodze emisji 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 

wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego 

zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji 

zamiennych serii A na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki” 

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 16 porządku obrad): 

 

1).  § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.430.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści 

tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 
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(jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta 

trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E oraz 

1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F.”. 

 

- otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 14.295.500 zł (czternaście milionów dwieście 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset 

tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) 

akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset 

tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F oraz nie więcej niŜ 

865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H”. 

 

2). § 10 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„2. Akcje serii B, C, D, E oraz F są akcjami na okaziciela.”. 

- otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2. Akcje serii B, C, D, E, F oraz H są akcjami na okaziciela” 

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 17 porządku obrad): 

 

1). po § 9 Statutu dodaje się nowy § 9a w brzmieniu: 

„§9a 

Zarząd Spółki jest upowaŜniony w okresie do dnia 5 czerwca 2011 do dokonania jednego lub 

kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niŜ 2.700.000 zł (dwa 

miliony siedemset tysięcy złotych) – kapitał docelowy. Emisja akcji w granicach upowaŜnienia 

do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe odbyć się w zamian za wkłady niepienięŜne. 

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz emisji akcji w granicach kapitału 

docelowego w zamian za wkład niepienięŜny wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

UpowaŜnia się Zarząd Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd dokonana 

oznaczenia akcji danej serii.”. 

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 18 porządku obrad): 

1) § 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego 

(11.20.Z),  
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2) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28), 

3) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (29.2), 

4) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.5),  

5) produkcja systemu do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z),  

6) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (40.10),  

7) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (40.20.B),  

8) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30),  

9) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (41.00),  

10) przygotowanie terenu pod budowę (45.1),  

11) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inŜynieria lądowa i 

wodna (45.2),  

12) wykonywanie instalacji budowlanych (45.3), 

13) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4), 

14) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.5),  

15) sprzedaŜ hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia (51.6),  

16) pozostała sprzedaŜ hurtowa (51.70),  

17) pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z), 

18) transport rurociągowy (60.30.Z),  

19) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1),  

20) telekomunikacja (64.20),  

21) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),  

22) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z),  

23) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),  

24) wynajem pozostałych środków transportu (71.2),  

25) wynajem maszyn i urządzeń (71.3),  

26) działalność w zakresie architektury, inŜynierii (74.20),  

27) badania i analizy techniczne (74.30),  

28) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i 

pokrewne (90.00). 

 

 – otrzymuje brzmienie: 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1. Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z 

2. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków PKD 28.22.Z 

3. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z 

4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

PKD 28.29.Z 

5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z 

6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z 

tych materiałów PKD 28.96.Z 
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7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 28.99.Z 

8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 

9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 

10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia PKD 33.20.Z 

11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 

12. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z 

13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 

14. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z 

15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 

16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z 

17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 

18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 

19. Zbieranie odpadów innych, niŜ niebezpieczne PKD 38.11.Z 

20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 

21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne PKD 38.21.Z 

22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 

23. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami PKD 39.00.Z 

24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

PKD 41.20.Z 

25. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z 

26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z 

27. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z 

28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 

29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 

42.22.Z 

30. Roboty związane z budową obiektów inŜynierii wodnej PKD 42.91.Z 

31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z 

32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z 

33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z 

34. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich PKD 43.13.Z 

35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 

36. Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z 

37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z 

38. Tynkowanie PKD 43.31.Z 

39.  Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z 

40.  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z 
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41.  Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z 

42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z 

43. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z 

44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 

45. SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 

46. Transport rurociągów paliw gazowych PKD 49.50.A 

47.  Transport rurociągów pozostałych towarów PKD 49.50.B 

48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A 

49.  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 

50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 

51. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 

52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z 

53.  Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z 

54.  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z 

55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 

56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierŜawionymi PKD 68.20.Z 

57. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 

58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

PKD 70.22.Z 

59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 

60. Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 

61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 

62. Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 

PKD 77.12.Z 

63. Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z 

64. Wynajem i dzierŜawa maszyn o urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z 

65. Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 77.39.Z 

66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 

67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z 

 

2) W § 23 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. 
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- otrzymuje brzmienie: 

 

Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności od 

dnia 3 sierpnia 2009r. Walne Zgromadzenie Spółki, jako spółki publicznej zwołuje się przez 

ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

 

3) Wykreśla się § 24 o brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie jest waŜne, jeŜeli jest na nim reprezentowane minimum 50% akcji. 

 

4) w § 26 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 

(dwóch trzecich) waŜnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zaleŜy od wykupienia 

akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 

 

 – otrzymuje brzmienie: 

 

Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 

(dwóch trzecich) waŜnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

5) W § 27 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 

 

3. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach zwołanych na dzień po 

3 sierpnia 2009r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi  (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem 

uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu jest złoŜenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na 

zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki w Wysogotowie k. Poznania, 62-081 

Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2009 roku włącznie, w godz. 9.00 – 16.00 i 

nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z 

art. 407 § 1 K.S.H., wyłoŜona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Wysogotowie k. 

Poznania, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni przed 

terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 1 czerwca 2009 roku.  

Tam teŜ udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem 

obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.  

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego na piśmie pod rygorem niewaŜności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa 

podlega dołączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele 

osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące 

osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze 

powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby 

uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione 

wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu 

zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi 

akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów 

toŜsamości.”. 

 
 

 

Podstawa prawna: 
 
§38 ust.1 pkt 1-2 rozporządzenia 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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Podpis osoby upowaŜnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 


