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CERTYFIKAT  SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r.

                                             Wysogotowo, 31.05.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/35

Dotyczy: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 25 
czerwca 2005 roku

Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 
35, wpisanej dnia 2 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000184508 działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 
2005 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 
PBG S.A, które odbędzie się w siedzibie spółki w Wysogotowie k. Poznania, przy 
ulicy Skórzewskiej 35.

Planowany jest następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 
jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania od dnia 01 stycznia 2005 roku 
sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
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oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. w oparciu o § 45 ust 1 pkt 2 lit a), zgodnie z art. 402 
Kodeksu spółek handlowych informuje, że proponowana jest zmiana Statutu w 
brzmieniu:

Do § 29 dodaje się ustępy 9, 10, 11, 12, 13 o następującym brzmieniu:

"9. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie 
niezależni, to jest osoby, z których każda spełnia następujące przesłanki:
a.) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
b.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu 
Powiązanego;
c.) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
d.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem 
podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
e.) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka 
albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób 
wymienionych w punktach poprzedzających. 
10. Warunki wskazane w ustępie poprzedzającym muszą być spełnione przez cały 
okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe 
warunki powinien zostać niezwłocznie odwołany.
11. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", 
jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec 
Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
12. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" 
innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego") jeżeli Podmiot Dominujący:
a.) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu 
Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub 
b.) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków 
organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
c.) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) 
jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze 
pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w 
stosunku zależności.
13. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się 
także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w 
stosunki zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki"
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Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 
21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem 
uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Wysogotowie 
k/Poznania, ul. Skórzewska 35, (w godz. 8.30-16.00 w Sekretariacie Głównym w 
Budynku Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o 
złożeniu akcji do depozytu, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, 
tj. do dnia 18 czerwca 2005r, do godziny 12.00. Świadectwo depozytowe lub 
zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu powinno określać liczbę akcji, 
przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą 
przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 
tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w 
Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, w Sekretariacie Głównym (Budynek 
Zarządu) w godz. 8.30-16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 
dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i 
wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od 
godz. 11.00.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert


