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I. PODSUMOWANIE 

Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. 

Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu 

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego 
tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 

Osoby sporządzające podsumowanie ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w 
przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami 
Prospektu. 

1 Tożsamość dyrektorów, kierownictwa wyższego szczebla, doradców i biegłych 
rewidentów 

1.1 Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla 

 Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu, 

 Tomasz Woroch –Wiceprezes Zarządu, 

 Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu, 

 Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu, 

 Mariusz Łożyński – Członek Zarządu, 

 Tomasz Przebieracz – Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent, 

 Cezary Pokrzywniak – Dyrektor ds. Zarządzania Projektowaniem, Prokurent. 

1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wiesław Lindner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jacek Krzyżaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Mirosław Dobrut – Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Adam Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Małgorzata Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej. 

1.3 Doradcy i biegli rewidenci 

 Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu – doradca kapitałowy Emitenta w związku z 
ofertą Akcji Serii F. 

 Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu – firma inwestycyjna, oferująca Akcje Serii F. 

 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – biegły rewident dokonujący 
badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za lata 2003 – 2005, wpisany na 
listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 238, prowadzoną przez Krajowa Radę 
Biegłych Rewidentów. Badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005 dokonali biegli rewidenci: Pani Cecylia 
Pol, nr ewidencyjny 5282/782 oraz Pan Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530/7106. 

 Kancelaria GESSEL. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie – doradca prawny Emitenta. 

 Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz Andrzej Wilczyński i Wspólnicy Sp.k. – doradca prawny 
Emitenta. 
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2 Informacje dotyczące Emitenta 

2.1 Historia i rozwój Emitenta 

Emitent rozpoczął działalność gospodarczą w 1994 roku, jako rodzinna spółka cywilna o nazwie 
Piecobiogaz s.c., specjalizująca się w wykonawstwie gazociągów stalowych i polietylenowych 
służących do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. 

W 1997 roku zgodnie z przyjętą strategią wspólnicy Piecobiogaz s.c. podjęli decyzję o utworzeniu 
spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o., która przejęła część działalności spółki cywilnej, tj. 
działalność w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych. W tym też roku spółka wdrożyła 
amerykańską technologię T.D. Williamson do wykonywania prac na czynnych obiektach gazowych. 

Od 1998 roku spółka rozpoczęła świadczenie usług polegających na bezwykopowej renowacji 
rurociągów w oparciu o technologię Compact Pipe na podstawie licencji udzielonej przez holenderską 
firmę Wavin, a od 2003 roku także w oparciu o technologię Compact Slimliner. 

Istotnym dla rozwoju Emitenta zdarzeniem była również realizacja w 1999 roku inwestycji polegającej 
na budowie kopalni gazu ziemnego Bonikowo – 1, a później w Racocie. 

W roku 2000 Emitent rozpoczął realizację programów gazyfikacji i uciepłownienia gmin. Na ich bazie 
w roku 2001 powołał spółkę KRI sp. z o.o., która uzyskała licencję na przesył, dystrybucję i obrót 
gazem ziemnym. W tej działalności KRI wykorzystuje wdrożoną razem z PBG na rynku polskim 
technologię skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

W 2001 roku Emitent jako Generalny Realizator Inwestycji wybudował największą w Polsce kopalnię 
gazu ziemnego w Kościanie. 

Kolejny istotny w rozwoju Emitenta etap to wykonanie w roku 2002 stacji separacji i magazynowania 
LPG (propanu-butanu) i węglowodorów C5+ dla elektrociepłowni we Władysławowie na Helu. 
Jednocześnie w tym samym roku Emitent wdrożył, nie stosowaną dotąd w Polsce, technologię LNG 
(skroplonego gazu ziemnego). 

W 2003 r. Emitent wybudował pierwsze w historii tej Spółki kopalnie ropy naftowej w Sławoborzu i 
Dzieduszycach, wykorzystując innowacyjną technologię wysokotemperaturowej metody oczyszczania 
ropy z siarkowodoru.  

W 2004 roku Emitent jako podwykonawca zrealizował inwestycję polegającą na zagospodarowaniu 
stref odwiertowych w Brońsku. 

Przełomowym dla działalności Emitenta wydarzeniem było przekształcenie poprzednika prawnego 
Emitenta, spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w spółkę akcyjną PBG S.A.. Uchwała o 
przekształceniu została podjęta w dniu 01 grudnia 2003 roku, natomiast wpis spółki akcyjnej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 02 stycznia 2004 
roku. 

Kolejnym etapem istotnym w działalności Emitenta była pierwsza publiczna emisja akcji w lipcu 2004 
roku, dzięki której Emitent pozyskał środki na inwestycje w specjalistyczny sprzęt i technologie, zakup 
lub objęcie udziałów w przedsiębiorstwach świadczących specjalistyczne usługi budowlane (Infra sp. z 
o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., Hydrobudowa Włocławek S.A.), co 
przyczyniło się do zwiększenia zdolności wytwórczych Emitenta i umocniło jego pozycję na rynku 
specjalistycznych usług budowlanych.  

W roku 2006 Spółka wyemitowała akcje zaoferowane w trybie oferty publicznej, co pozwoliło pozyskać 
środki na nabycie większościowego pakietu akcji spółki publicznej Hydrobudowa Śląsk S.A., tj. spółki 
posiadającej doświadczenie i referencje w realizacji dużych inwestycji, w tym hydrotechnicznych oraz 
projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Poza tym środki z drugiej emisji akcji 
umożliwiły włączenie do Grupy Kapitałowej spółki KB GAZ S.A. realizującej znaczący kontrakt w 
sektorze ochrony środowiska. 

Ważnym wydarzeniem w historii Emitenta było uzyskanie w kwietniu 1998 roku certyfikatu 
potwierdzającego zgodność stosowanego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001. W roku 
2003 Emitent wdrożył oraz certyfikował System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz dokumentem standaryzacyjnym AQAP 110:1995. Obecnie Emitent 
posiada wdrożony, prawidłowo funkcjonujący oraz certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, 
uwzględniający wymagania: 
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- PN-EN ISO 9001:2001; „Systemy zarządzania jakością. Wymagania.” 

- AQAP 2110:2003; „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, 
pracach rozwojowych i produkcji.” 

- PN-EN ISO 14001:2005; „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 
stosowania.” 

- PN-N 18001:2004; „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.” 

- PN-EN 729-2:1997; „Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie.” 

- Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE w module H1; „Dyrektywa parlamentu europejskiego i 
Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku, w sprawie zbliżenia przepisów prawnych 
państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.” 

Emitent w roku 2002 został laureatem VIII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, za zarządzanie 
zgodne z europejskimi standardami opartymi o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for 
Quality Management). 

2.2 Zarys ogólny działalności Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej 

2.2.1 Zarys działalności Emitenta 

Emitent świadczy specjalistyczne usługi budowlane w obszarach gazu ziemnego, ropy naftowej i wody 
w zakresie: 

 projektowania, wykonawstwa, modernizacji, remontów oraz eksploatacji obiektów, w tym 
instalacji dla: 

• przesyłu, 

• dystrybucji, 

• górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, 

• magazynowania paliw  

• obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwa ogólnego, 

 projektowania, wykonawstwa, modernizacji, renowacji oraz eksploatacji obiektów ochrony 
środowiska. 

Wyżej wymienioną działalność Spółka prowadzi w formule generalnego wykonawstwa w systemie pod 
„klucz” lub jako podwykonawca. 

2.2.2 Zarys działalności spółek z Grupy 

2.2.2.1 KRI Sp. z o.o. 

Działalność Spółki koncentruje się na: 

 obrocie, przesyle i dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym i z wykorzystaniem 
technologii LNG, 

 wytwarzaniu i dostawach ciepła, 

 doradztwie technicznym w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania gazu ziemnego 
oraz modernizacji urządzeń grzewczych i linii technologicznych, 

 doradztwie w zakresie organizacji finansowania i realizacji inwestycji w zakresie gazyfikacji 
miast i gmin na potrzeby własne i samorządów. 

KRI Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie dostaw gazu i ciepła dla odbiorców indywidualnych i 
instytucjonalnych na terenie 10 gmin w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, 
lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Natomiast w zakresie doradztwa klientami są zakłady 
przemysłowe i samorządy. 
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2.2.2.2 ATG Sp. z o.o. 

ATG Sp. z o. o. prowadzi działalność handlową polegającą na kompletacji oraz dostawach materiałów 
i urządzeń niezbędnych do wykonawstwa kompletnych obiektów w branży gazowej, naftowej, 
ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej.  

2.2.2.3 PGS Sp. z o.o. 

PGS Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową polegającą na świadczeniu usług przewozowych 
skroplonego gazu ziemnego LNG. 

2.2.2.4 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o.  

Spółka świadczy usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, melioracji budownictwa wodnego, oczyszczalni ścieków oraz nawierzchni dróg i 
placów.  

2.2.2.5 Infra Sp. z o.o. 

Działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony 
środowiska przy wykorzystaniu bezwykopowej metody renowacji przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i technologicznych. 

2.2.2.6 Hydrobudowa Włocławek S.A. 

Hydrobudowa Włocławek S.A. specjalizuje się w kompleksowej realizacji i serwisie inwestycji 
budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-
kanalizacyjnych. 

2.2.2.7 Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Hydrobudowa Śląsk S.A. jest spółką działającą w sektorze budowlanym specjalizującym się w 
budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych 
budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej, a także obiektów ochrony środowiska i systemów 
wodno-kanalizacyjnych. Ponadto Spółka jest producentem konstrukcji stalowych i elementów dla 
budownictwa. 

2.2.2.8 KB GAZ S.A. 

Spółka KB GAZ S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym, specjalizującym się w 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska, takich jak wodociągi i 
kanalizacje, przepompownie i oczyszczalnie ścieków oraz sieci gazowe wysokiego, średniego i 
niskiego ciśnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe i kotłownie gazowe. 

2.3 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 

2006 r. 
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 421 959 239 525 408 539 216 087 216 087 180 665
Wynik na sprzedaży 37 732 21 148 37 334 19 907 23 592 15 514
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 47 450 21 566 41 331 21 822 25 879 14 289
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 58 628 27 532 50 165 28 511 32 568 21 589
Wynik przed opodatkowaniem 43 089 30 107 45 337 19 074 22 925 13 803
Wynik netto, z tego przypadajacy: 33 314 25 253 36 947 13 964 18 141 11 133
   - akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 099 23 477 36 076 13 947 18 128 11 301
   - akcjonariuszom mniejszościowym 3 215 1 776 871 17 13 -169

Wyszczególnienie
Za okres (tys. zł)



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 12

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 
2006 r. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską.. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
** Zysk na jedną akcję obliczono w oparciu o zysk zanualizowany.  

2.4 Kapitalizacja i zadłużenie 

Kapitały własny na dzień 30.09.2006 r.: 

 Grupa Kapitałowa – 355.775 tys. zł 

Zadłużenie krótkoterminowe na dzień 30.09.2006 r.: 

 Grupa Kapitałowa – 374.184 tys. zł 

Zadłużenie długoterminowe na dzień 30.09.2006 r.: 

 Grupa Kapitałowa – 200.329 tys. zł 

2.5 Pracownicy Emitenta 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent zatrudniał 596 pracowników. 

2.6 Znaczący akcjonariusze 

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Jerzy Wiśniewski, który posiada bezpośrednio 
4.380.054 Akcje Serii A imienne uprzywilejowane co do głosu Emitenta, stanowiące 36,41% kapitału 
zakładowego Emitenta oraz uprawniające łącznie do wykonywania 8.760.108 głosów, tj. 53,00% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Aktywa razem 930 288 650 771 666 270 305 796 309 195 166 007
Aktywa trwałe 340 150 183 471 195 595 68 030 75 405 64 124
Aktywa obrotowe 590 138 467 300 470 675 237 766 233 790 101 883
Kapitał własny, w tym przypadające: 355 775 168 852 184 285 143 065 142 230 32 510
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 344 043 164 527 177 637 142 551 142 230 32 510
Kapitał akcyjny 12 030 10 530 10 530 10 530 10 530 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 574 513 481 919 481 985 162 731 166 577 133 168
Zobowiązania długoterminowe 200 329 201 415 202 066 30 878 28 352 40 700
Zobowiązania krótkoterminowe 374 184 280 504 279 919 131 853 127 825 87 792
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 11 405 000 10 530 000 10 530 000 8 865 000 8 865 000 72 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł)** 3,74 2,54 3,43 1,57 2,04 156,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3,74 2,54 3,43 1,57 2,04 156,96
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec okresu (tys. zł)
Wyszczególnienie
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Pozostali znaczący akcjonariusze: 

L.p. Akcjonariusz 
 

Ilość 
akcji 

Ilość 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

1.  BZ WBK AIB Asset Management S.A. poprzez 
zarządzane portfele akcji, w tym: 

portfelami inwestycyjnymi funduszy 
zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. 

890.325 

 

 

890.325 

 

 

7,40 % 

 

 

5,39 % 

 

 

2.  ING TFI S.A. poprzez zarządzane fundusze 
(INF FIO Średnich i Małych Spółek, ING FIO 
Akcji, ING FIO Zrównoważony, ING FIO 
Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING SFIO 
Akcji 2, ING FIZ Akcji, ING FIZ Stabilnego 
Wzrostu) 

842.915 842.915 7,01 % 5,10 % 

Razem znaczni akcjonariusze (inni niż członkowie 
Zarządu, Rady Nadzorczej i inne osoby 
zarządzające wyższego szczebla Emitenta): 

1.733.240 1.733.240 14,41% 10,49 % 

2.7 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi Emitent dokonywał transakcji z 
następującymi podmiotami powiązanymi: Panem Jerzym Wiśniewskim, Panią Małgorzatą Wiśniewską, 
Panem Tomaszem Worochem, Panem Markiem Gruntem, ze spółką TGP Jerzy Wiśniewski i 
Wspólnicy Sp. j. (TGP Jerzy Wiśniewski i Wspólnicy Sp. j. dawniej działała pod firmą: „Piecobiogaz” 
Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Sp. j. w Wysogotowie, a następnie pod firmą TGP Jerzy 
Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Sp. j. w Wysogotowie), ze spółką TIW T. Woroch, I. Tomczak s.c. 
oraz spółkami zależnymi: ATG Sp. z o.o., Hydrobudowa Śląsk S.A., Hydrobudowa Włocławek S.A., 
Infra Sp. z o.o., KB GAZ S.A., KRI Sp. z o.o., PGS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” 
Sp. z o.o. 

3 Informacje dotyczące oferty Akcji Serii F i dopuszczania papierów wartościowych 
do obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2006 r. 
oferta obejmuje 1 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Spółkę i jest 
kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru. 

Na każdą Akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru tj. 17 stycznia 2007 r. przysługuje 
jedno Prawo Poboru. Do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia posiadanie 8,59286 Praw Poboru. 

Ponieważ dniem ustalenia Prawa Poboru jest dzień 17 stycznia 2007 r., zgodnie z systemem rozliczeń 
KDPW ostatnim dniem, w którym na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będzie 
można nabyć Akcje Spółki z przysługującym im Prawem Poboru jest dzień 12 stycznia 2007 r. 
Oznacza to, że osoby które nabędą akcje Spółki na sesji Giełdy po tym dniu, nie będą uprawnione do 
wykonywania prawa poboru z tych akcji. Natomiast pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na 
Giełdzie, tak by zachować przysługujące prawo poboru jest 15 stycznia 2007 r. 

Uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii F w ramach realizacji Prawa Poboru, tj. do złożenia 
Zapisu Podstawowego są wszyscy posiadający Prawo Poboru w chwili składania zapisu, tj: 

 osoby, będące właścicielami Akcji Spółki z upływem dnia ustalenia prawa poboru, które nie 
dokonały zbycia Prawa Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii F 

 osoby, które nabyły Prawo Poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na 
Akcje Serii F. 

W ramach Zapisów Podstawowych do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia posiadanie 8,59286 Praw 
Poboru. 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru są uprawnione, w 
terminie jego wykonania, do złożenia Zapisu Dodatkowego, w liczbie nie większej niż wielkość emisji. 
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Zbycie akcji Spółki lub zbycie Praw Poboru po dniu ustalenia prawa poboru nie powoduje utraty 
możliwości złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii F. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi, Zarząd Spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii F. Zaproszenie do złożenia zapisu Zarząd Spółki 
może skierować w dowolnej formie, w tym w formie ustnej. W takim przypadku pozostałe do objęcia 
Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według uznania, jednakże po cenie nie niższej 
od ich ceny emisyjnej. 

Osoby uprawnione do wykonywania Prawa Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu na Akcje 
Serii F mają zapisane Prawa Poboru. 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki, na których w dniu ustalenia prawa poboru miały zapisane Akcje Spółki. 

W przypadku inwestorów posiadających Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w bankach depozytariuszach zapisy mogą być składane w domach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. Inwestorzy zamierzający skorzystać z takiej 
możliwości powinni potwierdzić możliwość realizacji takiego zapisu w domu maklerskim, z którego 
usług zamierzają skorzystać oraz w banku depozytariuszu, w którym zapisane są Prawa Poboru. 

Osoby, które nie zdeponowały Akcji Spółki na swoim rachunku papierów wartościowych składają 
zapisy w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
pełni funkcję Sponsora dla akcji Spółki): w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w Warszawie, ul. Jana 
Pawła II 23. 

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu na Akcje Serii F nie objęte w ramach 
wykonywania prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych, dokonują zapisów na Akcje Serii F 
w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.: w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w 
Warszawie ul. Jana Pawła II 23.   

Wpłata na Akcje Serii F musi być dokonana w pełnej wysokości najpóźniej w momencie składania 
zapisu. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na odpowiedni 
rachunek w domu maklerskim przyjmującym zapis. Sposób dokonywania wpłat zależny jest od 
wewnętrznych zasad działania podmiotów przyjmujących zapisy. 

Zapis bez dokonania pełnej wpłaty jest nieważny. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się 
równowartość iloczynu ceny emisyjnej i liczby Akcji Serii F, na którą opiewa zapis.  

Wpłaty mogą być dokonane wyłącznie w walucie polskiej.  

Wpłaty na Akcje Serii F nie podlegają oprocentowaniu. 

Cena Emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zostanie podana do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru na Giełdzie oraz nie później niż przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 

Cena zostanie ustalona w oparciu o obecną sytuację finansową i prognozy przyszłych wyników Grupy 
PBG, wyniki procesu premarketingu i road show, oraz kształtowanie się kursu Akcji na Giełdzie. 

Terminy oferty 

 17 stycznia 2007 r. - dzień ustalenia Prawa Poboru 

 do 17 stycznia 2007 r.  planowane podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej, 

 22 stycznia 2007 r.  otwarcie subskrypcji 

 22 – 24 stycznia 2007 r. przyjmowanie Zapisów Podstawowych oraz Zapisów  Dodatkowych 

 1 lutego 2007 r.   ewentualne składanie zapisów na zaproszenie Zarządu Spółki 

 1 lutego 2007 r.   zamknięcie subskrypcji 

 2 lutego 2007 r.  planowany przydział Akcji Serii F 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, z zastrzeżeniem, że po 
rozpoczęciu subskrypcji nie będzie skracany termin przyjmowania zapisów.  
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Ponadto termin przydziału akcji może zostać przesunięty, jeśli zaistnieją przesłanki, o których mowa w 
art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacja o zmianie terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do 
Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż na jeden dzień przed 
upływem pierwotnie ustalonego terminu. 

Przed rozpoczęciem oferty publicznej Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie 
rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. 

Przedmiotem obrotu na GPW będą: 

 Prawa Poboru 

Prawa Poboru są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, 
pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez Komisję. Prawa Poboru są dopuszczone do obrotu 
giełdowego nie wcześniej, niż w dniu zarejestrowania ich w KDPW. 

Prawa Poboru będą przedmiotem obrotu na GPW począwszy od sesji giełdowej przypadającej 
następnego dnia sesyjnego po dniu dostarczenia przez Emitenta do GPW decyzji Komisji 
zatwierdzającej Prospekt, jednak nie wcześniej niż w dniu udostępnienia Prospektu do publicznej 
wiadomości, a po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem 
zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. 

 Prawa Do Akcji 

Prawa Do Akcji są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez GPW od 
Emitenta zawiadomienia o dokonanym przydziale, pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez 
Komisję. Prawa Do Akcji są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu 
zarejestrowania ich w KDPW. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii F Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w sprawie 
wprowadzenia Praw Do Akcji do obrotu na GPW. Przewiduje się, iż obrót Prawami Do Akcji 
rozpocznie się w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii F. 

 Akcje 

Po zarejestrowaniu Akcji Serii F przez właściwy sąd, Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w 
sprawie wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na GPW w wyniku asymilacji z akcjami notowanymi. 
Akcje Emitenta, w liczbie 7.220.000 są przedmiotem obrotu na GPW, na rynku podstawowym i są 
oznaczone kodem ISIN PLPBG0000029 

Przewiduje się, iż obrót Akcjami Serii F na GPW rozpocznie się najpóźniej w marcu 2007 roku. 

4 Koszty emisji 
Na dzień sporządzenia Prospektu koszty emisji wynoszą 667.593 tys. zł. Na koszty te składają się 
koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa oraz analiz w związku z ofertą i jej celami. 

Inne koszty oferty oraz wpływy pieniężne netto z oferty możliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu 
i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni po 
zakończeniu oferty Akcji Serii F. 

5 Rozwodnienie 
Poniżej podano wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku jeśli akcjonariusze 
nie obejmą akcji w ramach wykonania prawa poboru. 

 Liczba akcji ogółem % ogólnej liczby akcji po ofercie 
Akcje serii A – E 12 030 000 89,58%
Akcje serii F 1 400 000 10,42%
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6 Cele emisji 
Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii F przeznaczone zostaną na poniższe cele: 

L.p. Cele emisji Kwota (tys. zł) 
1. Zasilenie w kapitał obrotowy Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej 200 000 – 250 000
2. Akwizycje i dokapitalizowanie spółek 60 000 – 100 000
3. Inwestycje w zaplecze wykonawcze i sprzęt budowlany 20 000 – 30 000
4. Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym utworzenie spółki lub oddziału w 

Norwegii 
10 000 – 25 000

5. Rozbudowa i zintegrowanie systemów  informatycznych  10 000 – 15 000

Cel 1 – Finansowanie działalności spółek z Grupy Kapitałowej 

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Emitenta oraz spółek z 
Grupy Kapitałowej. Dynamiczny wzrost portfela zamówień w 2006 r., szczególnie w obszarze ochrony 
środowiska współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wymaga poniesienia znaczących 
nakładów na pokrycie kosztów zmiennych w pierwszych miesiącach realizacji kontraktów. W związku 
z powyższym Emitent przewiduje udzielanie tym spółkom pożyczek albo obejmowanie w tych 
spółkach nowych akcji lub udziałów. W celu finansowania działalności spółek z Grupy Emitent w dniu 
22 listopada 2006 r. zaciągnął kredyt pomostowy w Banku Zachodnim WBK S.A., którego spłata ma 
być dokonana ze środków pozyskanych z emisji. Kwota kredytu wyniosła 100 mln zł, kredyt został 
udzielony na okres do 31 marca 2007 r. Umowa kredytu opisana została w części III Prospektu – 
Dokument Rejestracyjny pkt. 4.4.2.2. W ramach finansowania działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej, Emitent udzielił w dniu 24 listopada 2006 trzech pożyczek na kwotę 80.000 tys. zł 
spółkom: Hydrobudowa Śląsk S.A. (kwota 40.000 tys. zł), Hydrobudowa Włocławek (kwota 30.000 tys. 
zł) oraz KB GAZ (kwota 10.000 tys. zł). 

Cel 2 – Akwizycje i dokapitalizowanie spółek 

W ramach realizacji założeń strategii Emitent przewiduje rozwój działalności poprzez przejęcia innych 
podmiotów oferujących usługi komplementarne do usług oferowanych przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową. 

Do końca bieżącego roku Emitent zamierza sfinalizowac zakup słowackiej spółki inżynierskiej Gas&Oil 
Engineering. W planach Emitenta jest również włączenie do Grupy Kapitałowej firm operujących w 
sektorze budownictwa drogowego. Emitent posiada zidentyfikowane podmioty do przejęcia, ale stan 
toczących się rozmów (w szczególności brak jakichkolwiek zobowiązań Emitenta w tym zakresie), nie 
upoważnia Emitenta do podania nazw podmiotów – celów przejęcia.  

Intencją Emitenta jest włączanie nowych podmiotów do Grupy Kapitałowej poprzez obejmowanie 
nowych udziałów i podwyższanie kapitału zakładowego. W niektórych przypadkach Emitent 
dopuszcza możliwość odkupienia istniejących udziałów. 

Cel 3 - Inwestycje w zaplecze wykonawcze i sprzęt budowlany 

Oprócz potencjału ludzkiego do realizacji kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej niezbędna 
jest duża ilość własnego sprzętu budowlanego. W związku z boomem inwestycyjnym, wynajmowanie 
sprzętu obcego staje się coraz droższe i trudniejsze. W związku z tym Emitent zamierza przeznaczyć 
część środków z emisji na inwestycje w nowoczesne urządzenia i maszyny budowlane. 

Cel 4 – Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym utworzenie spółki lub oddziału w Norwegii 

Realizując strategię rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, Emitent podjął działania w celu 
pozyskania pierwszych znaczących zamówień poza granicami Polski, zwłaszcza w Norwegii. 
Spodziewając się podpisania w najbliższych tygodniach pierwszego znaczącego kontraktu w formule 
Generalnego Wykonawcy, Emitent podjął decyzję o organizacji oddziału lub spółki, co ułatwi 
pozyskanie nowych zleceń i ich realizację. 

Podobne działania Emitent zamierza podjąć na innych rynkach europejskich, w tym na Ukrainie, w 
Rumunii i Bułgarii. 

Cel 5 - Rozbudowa i zintegrowanie systemów informatycznych 
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Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej i włączanie nowych podmiotów wymaga rozbudowy i 
zintegrowania systemów informatycznych funkcjonujących w spółkach. W związku z tym Emitent 
zamierza przeznaczyć część środków z emisji na w/w cel. Umożliwi to wprowadzenie w Grupie 
Kapitałowej jednolitych zasad korporacyjnych dotyczących budżetowania przedsięwzięć, finansów, 
controllingu, księgowości i analityki zarządczej. 

W przypadku pozyskania przez Emitenta, w drodze emisji Akcji Serii F, środków niewystarczających 
do realizacji wszystkich celów wskazanych powyżej, Emitent zamierza wykorzystać zewnętrzne źródła 
finansowania (finansowanie długiem). 

W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją wskazanych w Prospekcie celów, 
Emitent lokować będzie środki w bezpieczne instrumenty finansowe albo w lokaty bankowe. Ponadto 
możliwe jest ich wykorzystanie na obniżenie poziomu zadłużenia bieżącego Emitenta. Przyczyni się to 
do obniżenia kosztów finansowych ponoszonych przez Emitenta. Możliwe jest obniżenie poziomu 
zadłużenia bieżącego w banku BZ WBK S.A. (20.000 tys. zł) oraz Banku Milennium (18.000 tys. zł). 

7 Czynniki ryzyka 
 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent i Grupa Kapitałowa prowadzą 

działalność 

 Ryzyko konkurencji 

 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 Ryzyko związane z obecnością Polski w strukturze Unii Europejskiej 

 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 Ryzyko kursu walutowego 

 Ryzyko związane z sezonowością branży 

 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

 Ryzyko związane z nie wywiązaniem się lub nienależytym wywiązniem się z 
warunków umowy 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców 

 Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną 

 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami 
wartościowymi 

 Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii F do skutku 

 Ryzyko związane z obrotem na GPW Prawami Poboru 

 Ryzyko związane z notowaniem Praw Do Akcji 

 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi 

 Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

 Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii F do obrotu na GPW 

 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW 

 Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję 

 Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje 
Serii F 

 Ryzyko związane z zamiarem sprzedaży Praw Poboru przez osoby zarządzające 
Emitenta, będące jednocześnie akcjonariuszami - założycielami Emitenta 

 Ryzyko związane z uprawnieniami Komisji wynikającymi z art. 16, 17 i 18 Ustawy o 
Ofercie Publicznej 
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 Ryzyko związane z odwołaniem lub zawieszeniem oferty Akcji Serii F 

8 Informacje dodatkowe 

8.1 Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.030.000 zł i dzieli się na 12.030.000 zdematerializowanych 
Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 5.700.000 Akcji Serii A (w tym 4.500.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do 
głosu, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000037, 1.000.000 Akcji Serii A zwykłych 
na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 oraz 200.000 Akcji Serii A 
zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000052); 

 1.500.000 Akcji Serii B zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029; 

 3.000.000 Akcji Serii C zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029; 

 330.000 Akcji Serii D zwykłych na okaziciela, w tym 220.000 Akcji Serii D, oznaczonych przez 
KDPW kodem PLPBG0000029 oraz 110.000 Akcji Serii D, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000045; 

 1.500.000 Akcji Serii E zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029. 

8.2 Dokumenty dostępne do wglądu 

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 
dokumentami lub ich kopiami: 

 Statutem Emitenta, 

 Wszystkimi raportami, pismami i innymi dokumentami, historycznymi danymi finansowymi 
Emitenta i Grupy Kapitałowej., do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w 
Prospekcie. 
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II. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I GRUPĄ 
KAPITAŁOWĄ ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI EMITENTA 

1 Czynniki ryzyka 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent i Grupa Kapitałowa prowadzą 
działalność 

1.1.1 Ryzyko konkurencji 

Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność na konkurencyjnym rynku 
specjalistycznych usług w zakresie wykonawstwa, modernizacji, remontów i eksploatacji obiektów i 
instalacji w branży gazowej, naftowej, ciepłowniczej, hydrotechnicznej oraz związanej z ochroną 
środowiska. 

Istotnymi czynnikami decydującymi o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu są oferowana cena 
usług, posiadane doświadczenie w realizacji złożonych, specjalistycznych przedsięwzięć, jakość 
świadczonych usług, sprawna organizacja oraz zdolności finansowe umożliwiające terminową 
realizację kontraktów, przy założonej efektywności. 

Emitent i spółki z Grupy ograniczają niniejsze ryzyko poprzez: 

 Umacnianie pozycji na obecnych rynkach i jednocześnie dywersyfikację obszarów 
działalności,  

 Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług, 

 Wysoką specjalizację oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych 
technologii, co umożliwia tworzenie i plasowanie na rynku konkurencyjnej oferty usług, 

 Zawieranie sojuszy strategicznych z renomowanymi firmami zagranicznymi funkcjonującymi 
na rynku polskim i rynkach zagranicznych, 

 Wejście na geograficznie nowe rynki zbytu. 

1.1.2 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i planowane wyniki finansowe wpływają 
między innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników 
tych zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto (PKB), inflację, ogólną kondycję polskiej 
gospodarki, zmiany legislacyjne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą 
wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.  

Popyt na usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Emitenta powiązany jest z sytuacją gospodarczą 
kraju, która ma wpływ na kondycję odbiorców usług oferowanych przez Emitenta oraz jego 
konkurencję i przekłada się na plany inwestycyjne potencjalnych zleceniodawców usług. 

Prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej w Polsce przewidują co najmniej kilkuletni stały wzrost 
gospodarczy. Będzie on związany przede wszystkim z wykorzystaniem przeznaczonych dla Polski 
środków Unii Europejskiej, głównie na inwestycje infrastrukturalne oraz ochronę środowiska. Obecnie 
realizowane są projekty dofinansowane jeszcze z funduszy przedakcesyjnych, równocześnie 
realizowane i uruchamiane są też projekty współfinansowane przez Fundusz Spójności, który na lata 
2004-2006 przewiduje wsparcie na poziomie 4,5 mld EUR. Zatwierdzony także został budżet 
Wspólnoty na lata 2007-2013, w którym przewidziano dla Polski kwotę 63 mld EUR. Do tej kwoty 
należy doliczyć jeszcze ok. 20% wkładu własnego. Niezależne instytucje szacują, że nawet przy 
wykorzystaniu 70% unijnego budżetu zatwierdzonego dla Polski na lata 2007-2013 wzrost PKB może 
przekroczyć 7% w skali roku. Dodatkowym korzystnym czynnikiem jest obecny wzrost koniunktury 
gospodarczej w Europie i na świecie. 
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1.1.3 Ryzyko związane z obecnością Polski w strukturze Unii Europejskiej 

Obecność Polski w strukturach europejskich może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania 
wejściem na polski rynek światowych firm świadczących usługi podobne do świadczonych przez 
Grupę Kapitałową Emitenta. Może to spowodować nasilenie konkurencji oraz obniżenie marż. 

Z drugiej strony podmioty zagraniczne zmuszone są do korzystania z krajowych firm jako 
podwykonawców, ze względu na znacznie wyższe koszty pracy na ich własnych rynkach. W związku 
z tym wejście podmiotów zagranicznych na rynek Polski będzie następował w miarę zwiększania się 
marż z kontraktów realizowanych w Polsce.  

Ponadto otwarcie rynków europejskich stanowić może szansę zaistnienia Emitenta na geograficznie 
nowych rynkach. 

Emitent zapobiega powyższym zagrożeniom poprzez: 

 Tworzenie sojuszy strategicznych przy realizacji przedsięwzięć z firmami polskimi i 
zagranicznymi działającymi w Polsce, 

 Europejski poziom zarządzania i jakości oferowanych usług potwierdzony wdrożonymi 
normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN 729-2, wytycznymi AQAP 2110:2003 i Polską 
Nagrodą Jakości, 

 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, w szczególności w zakresie unikatowych technologii, 
co umożliwia tworzenie i plasowanie na rynku konkurencyjnej oferty usług. 

1.1.4 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

W Polsce mają miejsce częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności 
gospodarczej. Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych, w taki sposób, że nowe 
regulacje mogą okazać się mniej korzystne dla Emitenta, spółek z Grupy Kapitałowej lub ich klientów, 
co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników 
finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej. 

1.1.5 Ryzyko kursu walutowego 

Podstawowym rynkiem zbytu produktów i usług Emitenta jest rynek krajowy. Jednak kontrakty 
współfinansowane przez Fundusze Unii Europejskiej są zakontraktowane w EUR. Ryzyko zmiany 
kursu walutowego może więc mieć istotny wpływ na rentowność podpisanych kontraktów.  

Emitent przewiduje minimalizowanie niniejszego ryzyka poprzez wykorzystanie odpowiednich 
instrumentów finansowych oraz przenoszenie ryzyka kursowego na podwykonawców i dostawców 
materiałów i urządzeń. Również w przypadku zakupów zagranicznych maszyn i urządzeń o znacznej 
wartości, związanych z realizowanymi kontraktami, ryzyko kursowe minimalizowane jest poprzez 
zabezpieczenie dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi. 

W przyszłości ryzyko kursowe zostanie zminimalizowane dzięki przewidywanej zmianie waluty 
kontraktów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z EUR na PLN: 

 Jedną z istotnych grup przychodowych Emitenta i Grupy Kapitałowej są zadania finansowane 
ze środków Unii Europejskiej. Wynegocjowane przez Emitenta wynagrodzenie w umowie 
denominowane było w EUR. Natomiast w najbliższej przyszłości wynagrodzenie w 
nowozawieranych umowach wyrażone będzie w PLN, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka 
kursowego. 

W perspektywie długoterminowej ryzyko to zostanie ograniczone ze względu na planowane przyjęcie 
Polski do strefy euro.  

1.1.6 Ryzyko związane z sezonowością branży 

Większość przychodów ze sprzedaży Grupa Kapitałowa generuje z działalności budowlano – 
montażowej, w której występuje charakterystyczna dla całej branży sezonowość sprzedaży. Na 
sezonowość sprzedaży największy wpływ mają poniższe, niezależne od Emitenta, czynniki: 

 warunki atmosferyczne w okresie zimowym, ograniczające wykonywanie znacznej części 
robót.  
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Nie można wykluczyć występowania trudniejszych od przeciętnych warunków atmosferycznych, które 
mogą mieć wpływ na zmniejszenie przychodów Emitenta i Grupy Kapitałowej, np. utrzymujące się w 
dłuższych okresach niskie temperatury mogą spowodować utrudnienia w realizacji robót budowlano – 
montażowych a w konsekwencji przesunięcia w czasie osiąganych przez Emitenta i Grupę Kapitałową 
przychodów. 

 planowanie przez klientów większości cykli inwestycyjnych w sposób, który zapewnia ich 
zakończenie w ostatnich miesiącach roku. 

Podobnie nie można wykluczyć takiego zbiegu cykli inwestycyjnych przyszłych kontraktów, który może 
spowodować przesunięcie części planowanych do osiągnięcia  przychodów ze sprzedaży w przyszłym 
okresie. Może wystąpić taka sytuacja, gdzie zakończenie kontraktów zbiegnie się w czasie a nowe 
kontrakty nie będą jeszcze realizowane. 

W związku z powyższym przychody ze sprzedaży Emitenta i Grupy Kapitałowej są zwykle najniższe w 
pierwszym kwartale, a zdecydowany ich wzrost następuje w drugim półroczu. 

1.2 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej 

1.2.1 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Działalność Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim w oparciu  
o wiedzę i doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej, w szczególności inżynierskiej. 
Główną metodą pozyskiwania wykwalifikowanych specjalistów jest oferowanie im konkurencyjnych 
warunków pracy i płacy. 

Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju 
Emitenta i Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć wpływ na poziom świadczonych usług. 

Ryzyko to ograniczają następujące czynniki: 

 Wysoka wewnętrzna kultura organizacyjna Emitenta, dzięki której pracownicy identyfikują się 
ze Spółką, 

 Odpowiednie kształtowanie motywacyjno-lojalnościowego systemu wynagrodzeń, 

 Zarządzanie wiedzą i szeroki program szkoleń, dzięki czemu nie ma pracowników 
„niezastąpionych”. 

1.2.2 Ryzyko związane z nie wywiązaniem się lub nienależytym wywiązniem się z warunków 
umowy 

Umowy dotyczące realizacji kontraktów budowlanych zawierają szereg klauzul odnośnie należytego i 
terminowego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, z czym związane jest 
wniesienie przez Emitenta lub spółkę z Grupy kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia kontraktu 
gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. 

Zabezpieczenie zwykle wnoszone jest w dniu podpisania kontraktu i rozliczane po zakończeniu 
realizacji kontraktu. Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od rodzaju kontraktu. Zwykle jego 
wysokość kształtuje się na poziomie 10% ceny kontraktowej. 

W sytuacji, gdy Emitent lub spółki z Grupy Kapitałowej albo ich podwykonawcy, nie wywiążą się lub 
niewłaściwie wywiążą się z realizowanych umów istnieje ryzyko wystąpienia przez kontrahentów 
Grupy z roszczeniami zapłaty kar umownych lub odstąpienia od umowy. 

W przypadku sporu z inwestorem, co do jakości lub terminowości wykonania prac, kwota 
zabezpieczenia może pozostawać nierozliczona do czasu jego zakończenia. W wielu przypadkach 
spory takie mogą prowadzić do długotrwałych procesów sądowych. 

Ponadto w ramach kontraktów budowlanych zabezpieczanych gwarancją bankową lub 
ubezpieczeniową Emitent zostaje zobligowany do wykonania robót poprawkowych w ramach 
gwarancji usunięcia wad i usterek. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent podejmuje następujące działania: 

 Ubezpieczenie kontraktów, w tym podwykonawców, 

 Ciągłe doskonalenie organizacji poprzez: 
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 Program szkoleń przygotowujący grupę pracowników do egzaminów na certyfikowanych 
„project manager”, 

 Szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie projektowania i zarządzania 
przedsięwzięciem. 

1.2.3 Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców 

Szeroki zakres działalności Emitenta oraz dalsze pozyskiwanie nowych rynków powoduje, że obecnie 
w coraz mniejszym stopniu występuje ryzyko uzależnienia od jednego z odbiorców usług.  

Ryzyko to maleje ze względu na rosnący udział w portfelu realizowanych dla samorządów kontraktów 
w obszarze ochrony środowiska oraz systematyczne pozyskiwanie nowych odbiorców usług, takich 
jak: NATO, PKN Orlen, PERN, Naftobazy oraz podmioty zagraniczne. Strategia Emitenta zakłada 
realizację projektów o wysokiej wartości jednostkowej, co może spowodować zwiększenie udziału 
sprzedaży na rzecz jednego odbiorcy w przychodach ogółem. Obecnie jednak udział w przychodach 
ze sprzedaży Emitenta największych odbiorców usług nie przekracza kilkunastu procent.  

Emitent zamierza minimalizować niniejsze ryzyko poprzez: 

 Dywersyfikację źródeł przychodów i pozyskiwanie nowych klientów, 

 Realizację kontraktów, przede wszystkim dla samorządów, finansowanych z funduszy 
unijnych, 

 Działanie na rynkach zagranicznych. 

1.2.4 Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną 

Z działalnością Emitenta, zwłaszcza w zakresie prac na czynnych obiektach, wiążą się zagrożenia, 
polegające między innymi na możliwości wystąpienia awarii skutkującej stratami ludzkimi i 
materialnymi. 

Emitent przeciwdziała temu zagrożeniu poprzez: 

 Ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, 

 Systematyczne doposażanie pracowników w najnowocześniejszy sprzęt ochronny, 

 Treningi i podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

 Stałe szkolenia i nadzór bhp. 

1.3 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami 
wartościowymi 

1.3.1 Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii F do skutku 

Emisja Akcji Serii F może nie dojść do skutku, w przypadku, gdy: 

 Żadna Akcja Serii F nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona, 
 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, 
 Sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. 
W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty na Akcje Serii F bez 
żadnych odsetek i odszkodowań. 

1.3.2 Ryzyko związane z obrotem na GPW Prawami Poboru 

Pod warunkiem zatwierdzenia i opublikowania Prospektu, Prawa Poboru będą przedmiotem obrotu na 
GPW w ściśle określonym terminie – począwszy od sesji giełdowej przypadającej następnego dnia 
sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji Serii F (nie 
wcześniej jednak niż następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa poboru), a po raz ostatni na 
sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania 
zapisów na Akcje Serii F. 



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 23

Inwestorzy winni zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu notowań Praw Poboru nie będzie 
możliwości ich zbycia na GPW. Inwestorzy będą mogli objąć Akcje Serii F w ramach wykonania 
posiadanych Praw Poboru. Objęcie Akcji Serii F wiązać będzie się z koniecznością ich opłacenia. 
Niewykonane prawa poboru wygasają. 

1.3.3 Ryzyko związane z notowaniem Praw Do Akcji 

Pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez Komisję i zarejestrowania PDA w depozycie 
prowadzonym przez KDPW, obrót PDA na GPW rozpocznie się w terminie około tygodnia od dnia 
przydziału Akcji Serii F i zakończy się po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji Akcji Serii F przez sąd. W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym 
postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty 
równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. W przypadku nabycia PDA na GPW po 
cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii B, inwestorzy poniosą straty na inwestycji. 

1.3.4 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi 

Ceny papierów wartościowych notowanych na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w 
zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający 
papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie 
zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających 
ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia. 

1.3.5 Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

Zgodnie z postanowieniami §19 Regulaminu Giełdy, akcje emitenta, którego akcje tego samego 
rodzaju są notowane na Giełdzie (a taka sytuacja zachodzi w przypadku akcji Emitenta), są 
dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu 
giełdowego, jeżeli: 

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru chyba, że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest 
wymagane, 

2) ich zbywalność jest nieograniczona, 

3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o 
których mowa w § 35. 

4) akcje, o których mowa powyżej są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi w pkt. 1 – 3, spełniają warunki 
dopuszczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 października 2005 r. w 
sprawie określenia szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 206 poz. 1712). 

W przypadku stwierdzenia, że akcje, o których mowa powyżej, nie spełniają warunków określonych w 
pkt. 1 – 3 lub pkt 1 – 3 i 4, Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu 
giełdowego. 

Zgodnie z §23 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego, uzasadniając swą decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od 
daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego, emitent może złożyć odwołanie do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest 
rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. 

Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych samych instrumentów finansowych 
może być złożony po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie 
instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty 
doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do akcji Emitenta, inwestorzy muszą liczyć się z 
czasowym brakiem ich płynności. 
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1.3.6 Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii F do obrotu na GPW 

Akcje Serii F mogą zostać wprowadzone do obrotu na GPW po zarejestrowaniu podwyższenia 
kapitału zakładowego przez właściwy sąd. Ewentualne przedłużanie się okresu rejestracji Akcji Serii F 
przez sąd skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii F do obrotu giełdowego, w 
stosunku do zakładanego przez Emitenta terminu rozpoczęcia obrotu. 

Emitent wystąpi o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw Do Akcji, które będą notowane do dnia 
rozpoczęcia notowań Akcji Serii F. 

1.3.7 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW 

Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami na okres do trzech 
miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Emitent 
narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Emitenta. 

Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarządu GPW może wykluczyć akcje z obrotu na GPW m.in. w 
następujących przypadkach: 

 jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki 
dopuszczenia do obrotu giełdowego, 

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 

 na wniosek emitenta, 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, 

 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 
papierze wartościowym, 

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza akcje z obrotu giełdowego: 

 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy O Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, 

 w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 

 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ. 

1.3.8 Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, wskazane w art. 96 
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komisja może: 

 Wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 
z obrotu na rynku regulowanym, albo 

 Nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 Zastosować obie sankcje łącznie. 

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 
157 i art. 158, lub wynikających z przepisów wydanych na podstawie art.160 ust. 5, Komisja może: 

 Wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 25

 Nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 Wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 
z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. 

1.3.9 Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii 
F 

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h., termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia 
przyjmowania zapisów na Akcje Serii F, przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Serii F – 
w konsekwencji w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na GPW Prawami Do Akcji, a następnie 
Akcjami Serii F. Może to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów 
Prawami Do Akcji albo Akcjami Serii F, albo gotówką, którą wpłacili na Akcje Serii F. 

1.3.10 Ryzyko związane z zamiarem sprzedaży Praw Poboru przez osoby zarządzające 
Emitenta, będące jednocześnie akcjonariuszami - założycielami Emitenta 

Pan Jerzy Wiśniewski, któremu przysługuje 4.380.054 Praw Poboru, Pani Małgorzata Wiśniewska, 
której przysługuje 3.279 Praw Poboru oraz Pan Tomasz Woroch, któremu przysługuje 316.667 Praw 
Poboru, nie zamierzają nabywać Akcji Serii F. 

Zamiarem tych osób jest zbycie posiadanych Praw Poboru. Podaż tych Praw Poboru może mieć 
wpływ na cenę Praw Poboru posiadanych przez innych akcjonariuszy jak również na możliwość 
zbycia przez nich Praw Poboru. 

Zamiarem powyższych akcjonariuszy jest sprzedaż Praw Poboru w sposób zorganizowany, dla 
wcześniej ustalonych inwestorów, w ramach giełdowych transakcji pakietowych. Nie jest jednak 
wykluczona sprzedaż Praw Poboru przez te osoby na zwykłych sesjach giełdowych. 

1.3.11 Ryzyko związane z uprawnieniami Komisji wynikającymi z art. 16, 17 i 18 Ustawy o 
Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej 
ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że 
takie naruszenie może nastąpić, Komisja może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres 
nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub 
 opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną. 
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 
wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja 
może: 

 nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
 opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego 
dokumentu informacyjnego, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, 
wynika, że: 

 oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 
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 utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w 
mocy; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, 
którego skutki pozostają w mocy, lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. 

1.3.12 Ryzyko związane z odwołaniem lub zawieszeniem oferty Akcji Serii F 

Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów publiczna subskrypcja może zostać odwołana bez 
podawania przez Spółkę powodów odwołania. W takim przypadku stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości przed planowanym rozpoczęciem przyjmowania zapisów, w formie 
aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Po rozpoczęciu publicznej subskrypcji do czasu przydziału Akcji Serii F odstąpienie od jej realizacji 
może nastąpić jedynie z ważnych powodów, tzn. gdy przeprowadzenie oferty byłoby zagrożeniem dla 
interesu Spółki, w szczególności:  

- gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej Spółki lub 
kraju, 

- gdy wystąpią zmiany w sytuacji politycznej kraju lub świata, które mogą mieć negatywny 
wpływ na rynki finansowe lub na działalność Spółki, w tym na przedstawione prognozy, 

- gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany, które mogą mieć wpływ na działalność 
operacyjną Spółki lub wystąpią inne zdarzenia powodujące, że przeprowadzenie oferty będzie 
szkodliwe dla Spółki.  

Wycofanie lub zawieszenie oferty wymaga sporządzenia przez Spółkę aneksu do Prospektu oraz jego 
zatwierdzenia przez Komisję. Aneks do Prospektu zostanie podany do publicznej wiadomości 
niezwłocznie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

W przypadku ewentualnego odwołania oferty przez Spółkę w trakcie jej trwania, zwroty wpłaconych 
przez inwestorów środków zostaną dokonane zgodnie z formularzem zapisu, niezwłocznie po 
opublikowaniu decyzji Spółki o odwołaniu oferty. 

Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek. 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W 
PROSPEKCIE 

Za informacje zawarte w Prospekcie odpowiedzialni są Członkowie Zarządu Emitenta: Pan 
Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Mariusz Łożyński – Członek Zarządu. 

 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 

Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 
Przemysław Szkudlarczyk 

Wiceprezes Zarządu 
Mariusz Łożyński 
Członek Zarządu 
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III. DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1 Biegli rewidenci 

1.1 Badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2005, 2004 i 2003 

Badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej za rok 2003 dokonali biegli rewidenci: Pani Cecylia Pol, nr ewidencyjny 5282/782 oraz 
Pan Przemysław Kędzia, nr ewidencyjny 9527/7103 ze spółki HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu 61-831, pl. Wiosny Ludów 2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 238, prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej za rok 2004 dokonali biegli rewidenci: Pani Cecylia Pol, nr ewidencyjny 5282/782 oraz 
Pan Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530/7106 ze spółki HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawionych 
do badania pod numerem 238, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej za rok 2005 dokonali biegli rewidenci: Pani Cecylia Pol, nr ewidencyjny 5282/782 oraz 
Pan Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530/7106 ze spółki HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawionych 
do badania pod numerem 238, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

2 Wybrane dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej 
Wybrane dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej pochodzą ze zbadanych sprawozdań 
finansowych za lata obrotowe 2003, 2004, 2005 oraz nie zbadanych sprawozdań finansowych za  
3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, 
sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), sprawozdania za rok 2005 oraz 3 
kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR), w wyniku czego prezentowane dane nie są porównywalne. 

W omawianych latach konsolidacji podlegały poniższe podmioty powiązane z Emitentem: 

 W 2003 r.: 

 KRI Sp. z o. o. - konsolidacja metodą praw własności - od 01.09.2003 r. do 31.12.2003 r. 
spółka zależna, 

 „elwik” Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 Hydrobudowa Włocławek S.A. - od 01.01.2003 do 31.12.2003 spółka zależna - w 
skonsolidowanym rachunku zysków i strat zostały ujęte operacje wynikowe. 

 W 2004 r.: 

 „elwik” Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 KRI Sp. z o. o. - konsolidacja metodą praw własności, 

 ATG Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną (od 31.03.2004 r.), 

 PGS Sp. z o. o - konsolidacja metodą pełną (od 01.09.2004 r.). 

 W 2005 r.: 

 „elwik” Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 KRI Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną (od 01.09.2005 r.), 

 ATG Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 PGS Sp. z o. o - konsolidacja metodą pełną, 
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 Hydrobudowa Włocławek S.A.- konsolidacja metodą pełną (od 01.08.2005 r.), 

 Infra Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną (od 01.06.2005 r.), 

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną (od 
01.01.2005 r.). 

 W 3 kwartałach 2006 r: 

 KRI Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 ATG Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 PGS Sp. z o. o - konsolidacja metodą pełną, 

 Hydrobudowa Włocławek S.A.- konsolidacja metodą pełną, 

 Infra Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o. o. - konsolidacja metodą pełną, 

 Hydrobudowa Śląsk S.A. – konsolidacja metodą pełną (od 01.04.2006 r.) 

 KB GAZ S.A. – konsolidacja metodą pełną (od 01.06.2006 r.). W związku z trwającymi w 
czerwcu 2006 r. pracami nad sporządzeniem bilansu otwarcia KB GAZ S.A., Zarząd PBG S.A. 
podjął decyzję o nie ujmowaniu wyników KB GAZ S.A. za miesiąc czerwiec w sprawozdaniu 
skonsolidowanym PBG S.A. za II kwartał. Wyniki te zostały uwzględnione w sprawozdaniu 
skonsolidowanym za III kwartał 2006 r. 

2.1 Wybrane dane finansowe Emitenta 

Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 223 828 183 703 300 487 189 758 189 758 158 768
Wynik na sprzedaży 21 698 15 643 25 713 18 443 21 798 17 046
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 27 324 16 585 27 183 20 393 24 023 16 971
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 33 305 21 466 33 724 25 420 29 951 22 554
Wynik przed opodatkowaniem 27 568 17 415 23 969 18 147 21 892 15 267
Wynik netto 21 598 13 830 18 018 13 425 17 252 12 692

Za okres (tys. zł)
Wyszczególnienie

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Aktywa razem 587 300 487 018 498 341 274 496 277 175 155 087
Aktywa trwałe 295 242 139 899 221 330 58 594 65 204 54 307
Aktywa obrotowe 292 058 347 119 277 011 215 902 211 971 100 780
Kapitał własny 322 302 162 554 170 068 144 831 143 593 34 748
Kapitał akcyjny 12 030 10 530 10 530 10 530 10 530 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 998 324 464 328 273 129 665 133 582 120 339
Zobowiązania długoterminowe 143 464 174 249 186 742 21 918 19 495 28 493
Zobowiązania krótkoterminowe 121 534 150 215 141 531 107 747 103 686 87 170
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 11 405 000 10 530 000 10 530 000 8 865 000 8 865 000 72 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł)** 2,26 1,66 1,71 1,51 1,95 176,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł) 2,26 1,66 1,71 1,51 1,95 176,28
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec okresu (tys. zł)
Wyszczególnienie
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*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

** Zysk na jedną akcję obliczono w oparciu o zysk zanualizowany.  

2.2 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 
2006 r. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2003-2005 oraz za 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 
2006 r. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską.. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
** Zysk na jedną akcję obliczono w oparciu o zysk zanualizowany.  

3 Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej 

3.1 Historia i rozwój Emitenta 

3.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w § 3 ust. 1 statutu Emitenta w 
brzmieniu PBG Spółka Akcyjna.  

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 421 959 239 525 408 539 216 087 216 087 180 665
Wynik na sprzedaży 37 732 21 148 37 334 19 907 23 592 15 514
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 47 450 21 566 41 331 21 822 25 879 14 289
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 58 628 27 532 50 165 28 511 32 568 21 589
Wynik przed opodatkowaniem 43 089 30 107 45 337 19 074 22 925 13 803
Wynik netto, z tego przypadajacy: 33 314 25 253 36 947 13 964 18 141 11 133
   - akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 099 23 477 36 076 13 947 18 128 11 301
   - akcjonariuszom mniejszościowym 3 215 1 776 871 17 13 -169

Wyszczególnienie
Za okres (tys. zł)

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Aktywa razem 930 288 650 771 666 270 305 796 309 195 166 007
Aktywa trwałe 340 150 183 471 195 595 68 030 75 405 64 124
Aktywa obrotowe 590 138 467 300 470 675 237 766 233 790 101 883
Kapitał własny, w tym przypadające: 355 775 168 852 184 285 143 065 142 230 32 510
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 344 043 164 527 177 637 142 551 142 230 32 510
Kapitał akcyjny 12 030 10 530 10 530 10 530 10 530 7 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 574 513 481 919 481 985 162 731 166 577 133 168
Zobowiązania długoterminowe 200 329 201 415 202 066 30 878 28 352 40 700
Zobowiązania krótkoterminowe 374 184 280 504 279 919 131 853 127 825 87 792
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 11 405 000 10 530 000 10 530 000 8 865 000 8 865 000 72 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł)** 3,74 2,54 3,43 1,57 2,04 156,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3,74 2,54 3,43 1,57 2,04 156,96
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec okresu (tys. zł)
Wyszczególnienie
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3.1.2 Miejsce rejestracji emitenta oraz jego numer rejestracyjny.  

Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000184508. 

3.1.3 Data utworzenia Emitenta 

Emitent został utworzony w wyniku podjęcia w dniu 01 grudnia 2003 roku przez Zgromadzenie 
Wspólników spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. uchwały o przekształceniu tej spółki w 
spółkę akcyjną PBG S.A. (uchwała została umieszczona w akcie notarialnym obejmującym protokół 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., 
sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego, Kancelaria Notarialna w Poznaniu przy ulicy 
Feliksa Nowowiejskiego 59/2, repertorium A numer 14.167/2003). Emitent został wpisany do  rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02 stycznia 2004 roku, na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego z dnia 24 grudnia 2003 roku. 

3.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z 
którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby  

Forma prawna:      spółka akcyjna 

Kraj:        Polska 

Przepisy prawa na podstawie których   prawo polskie 

i zgodnie z którymi działa Emitent 

Siedziba:     Wysogotowo 

Adres:      ul. Skórzewska 35, Wysogotowo 

62 – 081 Przeźmierowo 

Telefon:     +48 (61) 66 51 700 

Fax:      +48 (61) 66 51 701 

E-mail:      polska@pbg-sa.pl 

Adres strony internetowej:   www.pbg-sa.pl 

3.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Emitent rozpoczął działalność gospodarczą w 1994 roku, jako rodzinna spółka cywilna o nazwie 
Piecobiogaz s.c., specjalizująca się w wykonawstwie gazociągów stalowych i polietylenowych 
służących do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. 

W 1997 roku zgodnie z przyjętą strategią wspólnicy Piecobiogaz s.c. podjęli decyzję o utworzeniu 
spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o., która przejęła część działalności spółki cywilnej, tj. 
działalność w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych. W tym też roku spółka wdrożyła 
amerykańską technologię T.D. Williamson do wykonywania prac na czynnych obiektach gazowych. 

Od 1998 roku spółka rozpoczęła świadczenie usług polegających na bezwykopowej renowacji 
rurociągów w oparciu o technologię Compact Pipe na podstawie licencji udzielonej przez holenderską 
firmę Wavin, a od 2003 roku także w oparciu o technologię Compact Slimliner. 

Istotnym dla rozwoju Emitenta zdarzeniem była również realizacja w 1999 roku inwestycji polegającej 
na budowie kopalni gazu ziemnego Bonikowo – 1, a później w Racocie. 

W roku 2000 Emitent rozpoczął realizację programów gazyfikacji i uciepłownienia gmin. Na ich bazie 
w roku 2001 powołał spółkę KRI sp. z o.o., która uzyskała licencję na przesył, dystrybucję i obrót 
gazem ziemnym. W tej działalności KRI wykorzystuje wdrożoną razem z PBG na rynku polskim 
technologię skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

W 2001 roku Emitent jako Generalny Realizator Inwestycji wybudował największą w Polsce kopalnię 
gazu ziemnego w Kościanie. 
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Kolejny istotny w rozwoju Emitenta etap to wykonanie w roku 2002 stacji separacji i magazynowania 
LPG (propanu-butanu) i węglowodorów C5+ dla elektrociepłowni we Władysławowie na Helu. 
Jednocześnie w tym samym roku Emitent wdrożył, nie stosowaną dotąd w Polsce, technologię LNG 
(skroplonego gazu ziemnego). 

W 2003 r. Emitent wybudował pierwsze w historii tej Spółki kopalnie ropy naftowej w Sławoborzu i 
Dzieduszycach, wykorzystując innowacyjną technologię wysokotemperaturowej metody oczyszczania 
ropy z siarkowodoru.  

W 2004 roku Emitent jako podwykonawca zrealizował inwestycję polegającą na zagospodarowaniu 
stref odwiertowych w Brońsku. 

Przełomowym dla działalności Emitenta wydarzeniem było przekształcenie poprzednika prawnego 
Emitenta, spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w spółkę akcyjną PBG S.A.. Uchwała o 
przekształceniu została podjęta w dniu 01 grudnia 2003 roku, natomiast wpis spółki akcyjnej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 02 stycznia 2004 
roku. 

Kolejnym etapem istotnym w działalności Emitenta była pierwsza publiczna emisja akcji w lipcu 2004 
roku, dzięki której Emitent pozyskał środki na inwestycje w specjalistyczny sprzęt i technologie, zakup 
lub objęcie udziałów w przedsiębiorstwach świadczących specjalistyczne usługi budowlane (Infra sp. z 
o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., Hydrobudowa Włocławek S.A.), co 
przyczyniło się do zwiększenia zdolności wytwórczych Emitenta i umocniło jego pozycję na rynku 
specjalistycznych usług budowlanych.  

W roku 2006 Spółka wyemitowała akcje zaoferowane w trybie oferty publicznej, co pozwoliło pozyskać 
środki na nabycie większościowego pakietu akcji spółki publicznej Hydrobudowa Śląsk S.A., tj. spółki 
posiadającej doświadczenie i referencje w realizacji dużych inwestycji, w tym hydrotechnicznych oraz 
projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Poza tym środki z drugiej emisji akcji 
umożliwiły włączenie do Grupy Kapitałowej spółki KB GAZ S.A. realizującej znaczący kontrakt w 
sektorze ochrony środowiska. 

Ważnym wydarzeniem w historii Emitenta było uzyskanie w kwietniu 1998 roku certyfikatu 
potwierdzającego zgodność stosowanego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001. W roku 
2003 Emitent wdrożył oraz certyfikował System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz dokumentem standaryzacyjnym AQAP 110:1995. Obecnie Emitent 
posiada wdrożony, prawidłowo funkcjonujący oraz certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, 
uwzględniający wymagania: 

- PN-EN ISO 9001:2001; „Systemy zarządzania jakością. Wymagania.” 

- AQAP 2110:2003; „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, 
pracach rozwojowych i produkcji.” 

- PN-EN ISO 14001:2005; „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 
stosowania.” 

- PN-N 18001:2004; „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.” 

- PN-EN 729-2:1997; „Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie.” 

- Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE w module H1; „Dyrektywa parlamentu europejskiego i 
Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku, w sprawie zbliżenia przepisów prawnych 
państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.” 

Emitent w roku 2002 został laureatem VIII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, za zarządzanie 
zgodne z europejskimi standardami opartymi o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for 
Quality Management). 

3.2 Inwestycje Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

3.2.1 Opis głównych inwestycji  

W okresie 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2006 r. Emitent i Grupa Kapitałowa poniosły nakłady na 
aktywa trwałe. 
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PBG S.A.- nakłady inwestycyjne w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Informacje uzyskane od Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004, 2005 oraz 3 kwartały 2006 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 
oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

Grupa Kapitałowa - nakłady inwestycyjne w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Informacje uzyskane od Emitenta  

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004, 2005 oraz 3 kwartały 2006 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 
oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

W latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2006 r. Emitent i Grupa Kapitałowa podejmował inwestycje 
na terenie kraju. 

 Emitent: 

 2003 r.: 

• Wydatki na urządzenia techniczne i maszyny wyniosły 5 488 tys. zł, w tym na zakup 
dwóch koparek hydraulicznych kołowych o wartości 502 tys. zł każda, zakup kolejnych 
koparek hydraulicznych na kwotę 534 tys. zł, a także koparko – ładowarek Caterpillar, 

• Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Handlowym S.A. (kwota  
1 500 tys. zł), przeznaczony na zakup koparek kołowych i hydraulicznych, 

• Zakończona została budowa nowego biurowca – wydatki na ten cel wyniosły łącznie  
3 589 tys. zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Emitenta, 

• W ramach inwestycji kapitałowych Emitent nabył akcje Hydrobudowy Włocławek S.A. 
ponosząc na ten cel wydatki w kwocie 2 189 tys. zł, 

 2004 r.:  

• Na modernizację budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej Emitent poniósł 
wydatki w kwocie 2 719 tys. zł, natomiast na urządzenia techniczne i maszyny 149 tys. zł, 

• Na nabycie nowych urządzeń technicznych i maszyn Emitent poniósł wydatki w wysokości 
2 412 tys. zł, natomiast na środki transportu – 3 604 tys. zł. Wydatki na nabycie innych 
środków trwałych wyniosły – 744 tys. zł,  

• Na nabycie używanych środków trwałych Emitent poniósł wydatki w wysokości  
4 964 tys. zł, w tym: urządzeń technicznych i maszyn – 1 387 tys. zł, środki transportu –  
1 211 tys. zł, inne środki trwałe – 1 908 tys. zł, 

• Na podstawie zawartych umów leasingowych Emitent przejął środki trwałe o wartości  
460 tys. zł, 

• W ramach inwestycji kapitałowej Emitent nabył udziały w spółce ATG Sp. z o.o., ponosząc 
na ten cel wydatki w kwocie 4 004 tys. zł. Ponadto nabył udziały w spółce PGS Sp. z o.o. 
o wartości 2 000 tys. zł. 

 2005 r.: 

3 kw. 2006 2005 2004 2003
Środki trwałe 18 750 21 049 15 052 13 757
Wartości niematerialne i prawne 902 3 933 817 362
Długoterminowe aktywa finansowe 90 152 86 727 6 073 2 189
Ogółem 109 804 111 709 21 942 16 308

wyszczególnienie 
w okresie (dane w tys. zł)

III kw 2006 2005 2004 2003
Rzeczowe aktywa trwałe 37 819 117 645 30 456 15 164
Wartości niematerialne i prawne 1 307 6 619 835 476
Długoterminowe aktywa finansowe 27 3 521 25 2 468
Ogółem 39 153 127 785 31 316 18 108

wyszczególnienie 
w okresie (dane w tys. zł)



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 34

• Na nabycie maszyn i urządzeń Emitent poniósł wydatki w kwocie 4 390 tys. zł, natomiast 
na nabycie środków transportu – 7 747 tys. zł, 

• Na nabycie używanych maszyn i urządzeń Emitent poniósł wydatki w wysokości  
1 616 tys. zł oraz na inne środki trwałe w kwocie 1 939 tys. zł, 

• W ramach inwestycji kapitałowych Emitent nabył udziały firm: Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o.  (2 717 tys. zł), Infra Sp. z o.o. (4 433 tys. zł), KRI Sp. z 
o.o. (7 207 tys. zł), Hydrobudowa-Włocławek S.A. (67 842 tys. zł) oraz w wyniku konwersji 
wierzytelności udziały w firmie Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. (3 500 tys. 
zł). 

 3 kwartały 2006 r.:  

• Na nabycie nowych maszyn i urządzeń Emitent poniósł wydatki w kwocie 11 058 tys. zł, 
natomiast na nabycie środków transportu -  4 899  tys. zł, 

• Na nabycie używanych maszyn i urządzeń Emitent poniósł wydatki w wysokości  
 197 tys. zł oraz na środki transportu w kwocie  278 tys. zł. 

• Na nabycie akcji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. W lutym 2006 r. PBG nabyła 1.690.000 
akcji serii H, a w maju 2006 r. 267.000 akcji serii I za łączną kwotę 57.510 tys. zł. W 
konsekwencji tej inwestycji Emitenta, spółka Hydrobudowa Śląsk została włączona do 
Grupy PBG. PBG S.A. posiada łącznie 1.957.000 akcji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., 
dających jej 58,15 % udział w kapitale i 58,10 % udział w ogólnej liczbie głosów. 

• Dnia 30 maja 2006 r. Emitent. nabył za łączną kwotę 1.644.000 zł akcje spółki KB GAZ 
S.A. z siedzibą w Szczecinie. Nabyte akcje w liczbie 28.700, o wartości nominalnej 100 zł. 
każda, stanowią 100 % kapitału akcyjnego Spółki. Do dnia 30 września zaangażowanie 
kapitałowe Emitenta w Spółkę KB GAZ S.A. wyniosło 1 699 tys. zł. 

 Grupa Kapitałowa: 

 2003 r. - wydatki inwestycyjne spółek zależnych osiągnęły wartość 1 407 tys. zł i 
przeznaczone były przede wszystkim na urządzenia techniczne i maszyny – kwota 701 tys. zł 
oraz budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – kwota 405 tys. zł, 

 2004 r. - na wzrost aktywów rzeczowych Grupy Kapitałowej wpływ miało zakończenie 
inwestycji prowadzonej przez spółkę zależną „elwik” Sp. z o.o. – budowa sieci wodno – 
kanalizacyjnych o wartości 12 526 tys. zł. 

 2005 r. – na wzrost aktywów rzeczowych Grupy Kapitałowej wpływ miał/miało: 

• zakup przez Hydrobudowę Włocławek S.A. zespołu dworsko-parkowego w miejscowości 
Smólsk. Na dzień 31 grudnia 2005 roku poniesione nakłady w wysokości 3 550 tys. zł 
zostały ujęte w pozycji środki trwałe w budowie (inwestycja nie oddana do użytkowania). 
Nakłady finansowane ze środków własnych.  

• objęcie konsolidacją spółki KRI, która posiada znaczny majątek trwały w postaci sieci 
gazowych i instalacji LNG.  

 3 kw. 2006 r. – na wzrost aktywów trwałych wpływ miało przede wszystkim przejęcie przez 
PBG S.A. spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., która wniosła do Grupy majątek trwały w wysokości 
27 000 tys. zł. 

Opis inwestycji Emitenta oraz Grupy Kapitałowej na dzień zatwierdzenia Prospektu znajduje się w 
punkcie 3.2.2 poniżej. 

3.2.2 Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

W chwili obecnej PBG S.A. kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa 
istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii”. Łączna wartość 
projektu, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2006 roku osiągnie poziom 47 826 tys. zł. 
Zakres rzeczowy projektu to m.in. zakup gruntu, budowa nowego wielofunkcyjnego budynku wraz z 
halą magazynową, modernizacja posiadanych już obiektów, budowa instalacji LNG, zakup maszyn, 
urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego.  
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Na realizację tego przedsięwzięcia zostało spółce PBG S.A. przyznane w listopadzie 2004 roku 
wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006. W dniu 13 stycznia 2005 została podpisana z 
Ministrem Gospodarki i Pracy umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w kwocie 11 957 tys. 
zł. Dodatkowo przyznano spółce 2 053 tys. zł wsparcia na utworzenie w związku z realizacją projektu 
110 nowych miejsc pracy. 

W okresie 01.2006 – 09.2006 w ramach projektu spółka dokonała zakupów w kwocie netto  
25 373 tys. zł. Od początku realizacji projektu łączna wartość wydatków osiągnęła poziom  
37 494 tys. zł. 

Udział środków własnych Emitenta w finansowaniu powyższej inwestycji stanowi 25% jej wartości. 
Pozostałe 75% finansowane będzie środkami z kredytu. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej 
będzie wypłacane Emitentowi w kwartalnych transzach w miarę realizacji inwestycji. 

W ramach założonego planu inwestycyjnego obecnie realizowane są: 

• modernizacja starej hali (nakłady w III kw. 555 tys. zł) 
• budowa biurowca i magazynu przy ulicy Serdecznej (nakłady w III kw. 4 929 tys. zł) 
• instalacja LNG (nakłady w III kw. 1 350 tys. zł) 
• zakup sprzętu do renowacji kanalizacji (nakłady w III kw. 2 556 tys. zł) 

Emitent rozpoczął także prace związane z wdrażaniem zintegrowanego informatycznego systemu 
zarządzania. Z tym też związana jest modernizacja aktualnie posiadanego majątku i dalsze zakupy 
sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.  

W przypadku Spółek z Grupy obecnie realizowane inwestycje obejmują: 

 Hydrobudowa Śląsk S.A. prowadzi inwestycje dotyczące: 

• modernizacji hali warsztatowej w Katowicach - Szopienicach. Inwestycja rozpoczęta 
została w 2005 roku i związana jest z dostosowaniem obecnie istniejącej hali do potrzeb i 
wymagań przeniesionego z Pszczyny Zakładu Sprzętu i Transportu. Prowadzona jest ze 
środków własnych Spółki. 

• rozbudowy hali magazynowej w Mikołowie. Inwestycja rozpoczęta została w latach 
poprzednich, a jej kontynuacja i zakończenie jest przewidziane na 2006 roku. 
Prowadzona rozbudowa hali magazynowej ma na celu jej przystosowanie do produkcji 
specjalistycznych zbiorników metalowych w związku z wejściem spółki do Grupy 
Kapitałowej PBG S.A. 
Wartość poniesionych wydatków od początku inwestycji wynosi 165,7 tys. zł. Spółka do 
końca roku 2006 planuje ponieść wydatki rzędu 140 tys. zł. Wszystkie inwestycje 
finansowane są ze środków własnych spółki. 

 Hydrobudowa Włocławek obecnie realizuje inwestycje związane z rozbudową i modernizacją 
budynków. W skład tych inwestycji wchodzą  m.in. hala warsztatowa, budynek produkcyjno – 
administracyjny, budynek warsztatowy oraz infrastruktura wokół budynków a także 
modernizacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Smólsk. Do końca 3 
kwartału 2006 r. nakłady na w/w inwestycje wynosiły 8 802 tys. zł, a ich całkowite koszty 
planowane są na 12 179 tys. zł.  

 KRI sp. z o.o. prowadzi rozbudowę sieci gazowych oraz budowę instalacji LNG w 
miejscowościach: Lubicz, Przysucha, Myślibórz, Sława, Czempiń, Złotów, Chojna, 
Jarogniewice i Staw. Inwestycje te finansowane są kredytem inwestycyjnym. Powyższe 
inwestycje obejmują: 
• rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Czempiń w kwocie 111,63 tys. zł 
• rozbudowę sieci gazowej i instalacji LNG w miejscowości Lubicz w kwocie 797,32 tys. zł, 
• rozbudowę sieci gazowej (wysokie ciśnienie) i instalacji LNG w miejscowości Przysucha w 

kwocie 608,26 tys. zł, 
• rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Myślibórz w kwocie 129,95 tys. zł, 
• rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Sława w kwocie 36,23 tys. zł, 
• rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Złotów w kwocie 93,44 tys. zł, 
• rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Jarogniewice w kwocie 128,85 tys. zł. 
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3.2.2.1 Rozważane przez Emitenta i jego Grupę inwestycje  

Emitent rozważa w pierwszej kolejności przejęcie słowackiej spółki inżynierskiej Gas&Oil Engineering 
działającej na rynku specjalistycznych instalacji dla gazu ziemnego i ropy naftowej. Włączenie do 
Grupy PBG słowackiej spółki, zatrudniającej ponad 100 inżynierów; projektantów i projekt 
menadżerów, pozwoli na wzbogacenie wykwalifikowanej kadry oraz ułatwi prowadzenie projektów 
zagranicznych; zwłaszcza w Norwegii, Bułgarii, Rumunii i na Ukrainie. 

Kolejną inwestycją rozważaną przez PBG jest otwarcie oddziału lub zawiązanie nowej spółki na rynku 
norweskim. Rynek ten jest bardzo atrakcyjny dla Emitenta, ze względu na znaczne inwestycje w 
zwiększenie wydobycia gazu ziemnego. Jest to drugi po Rosji rynek inwestycyjny w obszarze gazu 
ziemnego w Europie. Emitent wraz z partnerami zagranicznymi aktywnie bierze udział w przetargach 
na generalne wykonawstwo instalacji i spodziewa się wkrótce pozyskać pierwsze znaczące zlecenia. 

Plany Emitenta dotyczą także rozszerzenia działalności na polskim rynku o nowe obszary związane z 
budową dróg. W związku z tym Emitent podjął działania w kierunku włączenia do Grupy Kapitałowej 
kilku spółek z branży budownictwa drogowego. W chwili obecnej brane jest pod uwagę nabycie od 
trzech do pięciu spółek w różnych regionach Polski, wyspecjalizowanych w budowie i remontach dróg 
lokalnych. Obszar ten zapowiada się niezwykle perspektywicznie ze względu na przewidywane 
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.   

Środki na sfinansowanie planowanych inwestycji pochodzić mają z kolejnej publicznej emisji akcji. 

Ponadto w pozostałych spółkach z Grupy Kapitałowej planowane są następujące inwestycje: 

 Hydrobudowa Włocławek S.A. – inwestycje odtworzeniowe na poziomie 2 200 tys. zł (w IV kw. 
2006 r.) oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe na poziomie 9 600 tys. zł w 2007 r. 

 KRI Sp. z o.o. – inwestycje związane z budową infrastruktury gazowej oraz przyłączaniem 
nowych klientów do już istniejących sieci gazowych. 

 Infra Sp. z o.o. – zakup środków transportu wraz z naczepami i kontenerami na łączną kwotę 
991,14 tys. zł. 

 Hydrobudowa Śląsk S.A.  – budowa budynku administracyjnego w Mikołowie oraz nowej, 
nowoczesnej bazy sprzętu i transportu w miejsce funkcjonującej obecnie w Katowicach 
Szopienicach. Niniejsza inwestycja, traktowana łącznie, znajduje się obecnie w fazie 
przygotowawczej. Ponadto Spółka planuje zakup maszyn budowlanych i urządzeń 
technicznych na łączną kwotę ok. 10 000 tys. zł. 

 PGS Sp. z o.o. – zakup ciągnika siodłowego z cysterną za ok. 1 000 tys. zł. 

3.2.3 Opis przyszłych inwestycji, co do których organy zarządzające Emitenta podjęły 
wiążące już zobowiązania 

W opinii Zarządu na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma przyszłych inwestycji, co do których 
organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące zobowiązania. 

4 Zarys ogólny działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

4.1 Działalność podstawowa 

4.1.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. Podstawowe kategorie 
sprzedawanych produktów i usług. 

Emitent świadczy specjalistyczne usługi budowlane w obszarach gazu ziemnego, ropy naftowej i wody 
w zakresie: 

 projektowania, wykonawstwa, modernizacji, remontów oraz eksploatacji obiektów, w tym 
instalacji dla: 

• przesyłu, 

• dystrybucji, 

• górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, 
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• magazynowania paliw  

• obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwa ogólnego, 

 projektowania, wykonawstwa, modernizacji, renowacji oraz eksploatacji obiektów ochrony 
środowiska. 

Wyżej wymienioną działalność Spółka prowadzi w formule generalnego wykonawstwa w systemie pod 
„klucz” lub jako podwykonawca. 

Oferta PBG S.A. obejmuje: 

 W zakresie przesyłu - projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz eksploatację 
rurociągów stalowych i obiektów dla przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej, wody i kanalizacji,  
w tym: 

 stalowych magistrali wodociągowych i kolektorów, ropociągów, gazociągów wysokiego 
ciśnienia itp., 

 stacji redukcyjno-pomiarowych, mieszalni, węzłów rozdzielczych, tłoczni, punktów pomiarowo-
rozliczeniowych, zbiorników, stacji separacji, itp. 

 W zakresie dystrybucji - projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz eksploatację 
infrastruktury dla ciepłownictwa, rurociągów polietylenowych dla gazu ziemnego, w tym: 

 kotłowni,  

 ciepłociągów,  

 węzłów cieplnych, 

 gazociągów, 

 stacji redukcyjno-pomiarowych. 

 W zakresie górnictwa - projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz eksploatację 
obiektów specjalistycznych dla górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym: 

 kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego, 

 stacje separacji i magazynowania LPG. 

 W zakresie magazynowania paliw - projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz 
eksploatację magazynów paliw, w tym: 

 bazy paliwowe, 

 stacje magazynowania i odparowania LNG. 

 W zakresie ochrony środowiska - projektowanie, wykonawstwo, renowację, modernizację oraz 
eksploatację infrastruktury ochrony środowiska, w tym: 

 kanalizacje i wodociągi, 

 oczyszczalnie ścieków, 

 przepompownie, 

 ujęcia wody, 

 W zakresie infrastruktury dla obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwa 
ogólnego - projektowanie, wykonawstwo, modernizację, remonty oraz eksploatację infrastruktury 
dla obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad, w tym: 

 przebudowa istniejącej infrastruktury na kolizjach z budowanymi drogami i autostradami, 

 instalacji wewnętrznych zakładów przemysłowych, 

 układów kogeneracji, tj. produkcji prądu i ciepła w skojarzeniu z gazem ziemnym. 

 W zakresie infrastruktury hydrotechnicznej - projektowanie, wykonawstwo, modernizacje i 
remonty infrastruktury hydrotechnicznej, w tym: 

 regulacje rzek, 
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 kanałów, 

 zbiorników retencyjnych, 

 zapór, 

 śluz, 

 wałów przeciwpowodziowych. 

Do realizacji prac Emitent wykorzystuje między innymi specjalistyczne technologie takie jak: 

 metoda amerykańskiej firmy T.D.Williamson do wykonywania prac hermetycznych na 
czynnych gazociągach stalowych i polietylenowych bez upuszczania gazu do atmosfery, 

 bezwykopowa metoda renowacji systemów rurociągowych, w tym sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, przemysłowych oraz gazowych z wykorzystaniem metody Compact Pipe i 
Compact Slimliner na licencji holenderskiej firmy WAVIN, 

 wysokotemperaturowa metoda oczyszczania ropy z siarkowodoru. 

Dla zapewnienia kompleksowej oferty Emitent realizuje usługi w zakresie wykonawstwa i serwisu 
układów automatyki, pomiarów, telemetrii oraz telemechaniki. 

Ponadto oferta Emitenta obejmuje ocenę stanu technicznego gazociągów i ropociągów, w tym 
przekroczeń cieków wodnych i systemów ochrony antykorozyjnej. 

Główne kategorie sprzedawanych produktów i usług:  

 przesył – grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją rurociągów i obiektów do przesyłu gazu 
ziemnego, ropy naftowej, wody i kanalizacji, w tym: magistrali wodociągowych, kolektorów, 
ropociągów, gazociągów wysokiego ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych, mieszalni, 
węzłów rozdzielczych, tłoczni, punktów pomiarowo-rozliczeniowych, 

 dystrybucja - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją rurociągów polietylenowych do gazu ziemnego, 
wodociągów i kanalizacji sanitarnej, kotłowni, ciepłociągów, węzłów cieplnych, stacji 
redukcyjno - pomiarowych drugiego stopnia, 

 górnictwo - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
obiekty do obróbki i uzdatniania ropy i gazu, 

 magazynowanie paliw - grupa obejmująca przychody związane z projektowaniem, 
wykonawstwem, modernizacją, remontami oraz eksploatacją baz magazynowych dla paliw 
płynnych, infrastruktury dla podziemnych magazynów gazu, stacji magazynowania i 
odparowania LNG, 

 infrastruktura dla obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz budownictwo ogólne 
- grupa obejmująca między innymi przychody związane z projektowaniem, wykonawstwem, 
modernizacją, remontami oraz eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji i separacji 
gazów technicznych oraz towarzyszące obiekty technologiczne, układy kogeneracji. Ponadto 
przychody związane z przebudową infrastruktury na kolizjach z budowanymi drogami i 
autostradami oraz przejściami granicznymi, 

 ochrona środowiska i hydrotechnika - grupa obejmująca przychody związane z 
projektowaniem, wykonawstwem, modernizacją, remontami oraz eksploatacją wodociągów i 
kanalizacji, oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowych i kolektorów, ujęć wody i spalarni 
odpadów, renowacji istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, budowli hydrotechnicznych, 

 pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków,  

 dystrybucja paliw gazowych i ciepła. 

4.1.2 Podstawowe produkty, towary i usługi spółek z Grupy Kapitałowej 

4.1.2.1 Podstawowe produkty, towary i usługi KRI Sp. z o.o. 

Działalność Spółki koncentruje się na: 
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 obrocie, przesyle i dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym i z wykorzystaniem 
technologii LNG, 

 wytwarzaniu i dostawach ciepła, 

 doradztwie technicznym w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania gazu ziemnego 
oraz modernizacji urządzeń grzewczych i linii technologicznych, 

 doradztwie w zakresie organizacji finansowania i realizacji inwestycji w zakresie gazyfikacji 
miast i gmin na potrzeby własne i samorządów. 

KRI Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie dostaw gazu i ciepła dla odbiorców indywidualnych i 
instytucjonalnych na terenie 10 gmin w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, 
lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Natomiast w zakresie doradztwa klientami są zakłady 
przemysłowe i samorządy. 

4.1.2.2 Podstawowe produkty, towary i usługi ATG Sp. z o.o. 

ATG Sp. z o. o. prowadzi działalność handlową polegającą na kompletacji oraz dostawach materiałów 
i urządzeń niezbędnych do wykonawstwa kompletnych obiektów w branży gazowej, naftowej, 
ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej.  

4.1.2.3 Podstawowe produkty, towary i usługi PGS Sp. z o.o. 

PGS Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową polegającą na świadczeniu usług przewozowych 
skroplonego gazu ziemnego LNG. 

4.1.2.4 Podstawowe produkty, towary i usługi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o.  

Spółka świadczy usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, melioracji budownictwa wodnego, oczyszczalni ścieków oraz nawierzchni dróg i 
placów.  

4.1.2.5 Podstawowe produkty, towary i usługi Infra Sp. z o.o. 

Działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony 
środowiska przy wykorzystaniu bezwykopowej metody renowacji przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i technologicznych. 

4.1.2.6 Podstawowe produkty, towary i usługi Hydrobudowa Włocławek S.A. 

Hydrobudowa Włocławek S.A. specjalizuje się w kompleksowej realizacji i serwisie inwestycji 
budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-
kanalizacyjnych. 

4.1.2.7 Podstawowe produkty, towary i usługi Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Hydrobudowa Śląsk S.A. jest spółką działającą w sektorze budowlanym specjalizującym się w 
budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych 
budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej, a także obiektów ochrony środowiska i systemów 
wodno-kanalizacyjnych. Ponadto Spółka jest producentem konstrukcji stalowych i elementów dla 
budownictwa. 

4.1.2.8 Podstawowe produkty, towary i usługi KB GAZ S.A. 

Spółka KB GAZ S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym, specjalizującym się w 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska, takich jak wodociągi i 
kanalizacje, przepompownie i oczyszczalnie ścieków oraz sieci gazowe wysokiego, średniego i 
niskiego ciśnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe i kotłownie gazowe. 

4.1.3 Sezonowość produkcji Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności – świadczenie usług budowlano-montażowych – 
czynnikiem determinującym przebieg prac są warunki atmosferyczne. Niskie temperatury utrudniają 
wykonywanie prac ziemnych i montażowych i w konsekwencji mogą wpływać na poziom 
generowanych przychodów ze sprzedaży. 
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Ze względu na powyższe ograniczenia część realizowanych kontraktów rozpoczynała się w 2 kwartale 
roku, natomiast kończyła w 4 kwartale. Taki harmonogram przebiegu prac minimalizuje „przestoje” i 
ogranicza ryzyko wystąpienia opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Korzystny wpływ na niwelowanie sezonowości przychodów ze sprzedaży mają długoterminowe 
kontrakty o wysokiej wartości jednostkowej, które w większym stopniu umożliwiają równomierne 
rozłożenie przychodów w ciągu roku. 

W latach 2003-2005 Emitent od 39% do 48% wartości przychodów ze sprzedaży produktów i usług 
realizował w czwartym kwartale. W drugim i trzecim kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży 
kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły odpowiednio 73 389 tys. zł i 79 345 tys. zł (co 
stanowiło 39,9% i 43,2% wartości przychodów w 3 kwartałach 2005 r.). W odróżnieniu do roku 2005 w  
trzecim kwartale 2006 r. przychody ze sprzedaży kształtowały się na wyższym niż w drugim kwartale 
poziomie i wynosiły 98 357 tys. zł, co stanowiło 44,2% wartości przychodów w 3 kwartałach 2006 r. 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w ujęciu kwartalnym w okresie I kwartał 2003 r. – 
III kwartał 2006 r. prezentuje poniższy wykres. 
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Na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 3 kwartałach 2006 r. wpływ miało 
rozszerzenie Grupy Kapitałowej.  

4.1.4 Istotne nowe produkty i usługi, które zostały wprowadzone 

W 2005 r. z uwagi na przejęcie spółki wykonawczej Infra Sp. z o.o. zakres usług oferowanych przez 
Grupę Kapitałową uległ rozszerzeniu o usługi oferowane przez przejęty podmiot tj.: renowacje sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Z uwagi na włączenie w roku 2006 do Grupy Kapitałowej spółek Hydrobudowa Śląsk S.A. oraz KB 
GAZ S.A. zakres oferowanych usług uległ rozszerzeniu o projektowanie, wykonawstwo, modernizacje 
i remonty infrastruktury hydrotechnicznej, w tym: 

 regulacje rzek, 

 kanałów, 

 zbiorników retencyjnych, 

 zapór, 

 śluz, 

 wałów przeciwpowodziowych 

4.2 Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność  

Emitent funkcjonuje na specjalistycznym rynku usług budowlano-montażowych oferując usługi 
kompleksowego wykonawstwa „pod klucz”, modernizacji i remontów obiektów w obszarze: 

 Wydobycia, przeróbki, przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego, 

 Przesyłu i magazynowania ropy naftowej i paliw, 

 Instalacji ochrony środowiska i budowli hydrotechnicznych.  

Popyt na usługi oferowane przez Emitenta powiązany jest z sytuacją gospodarczą kraju, która ma 
wpływ na kondycję odbiorców usług oferowanych przez Emitenta i jego konkurencję i przekłada się na 
plany inwestycyjne potencjalnych zleceniodawców usług.  

4.2.1 Rynek gazu ziemnego 

Rynek gazu ziemnego uważany jest za bardzo perspektywiczny, między innymi ze względu na 
konieczność realizacji założeń polityki energetycznej Polski i dostosowania do wymagań związanych z 
członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków 
inwestycyjnych, które wpływają na popyt na usługi oferowane przez Emitenta. 

Podstawowe uwarunkowania rynkowe  w obszarze gazu ziemnego to: 

 Zakładany w „Polityce energetycznej Polski do 2025 r.” wzrost udziału gazu ziemnego jako paliwa 
ekologicznego w pierwotnych źródłach energii poprzez jego zastosowanie w energetyce 
zawodowej i przemyśle oraz wspieranie inwestycji w zakresie budowy sieci gazowych dla miast i 
gmin, 

 W krajach Unii Europejskiej gaz ziemny jest podstawowym źródłem energii. Średnia sprzedaż 
gazu na mieszkańca wynosi tam ok. 1 200 m3/rok a jego udział w pierwotnych źródłach 
energii wynosi około 22%. Prognozuje się, że udział ten może osiągnąć w 2020 r. poziom 
33%, natomiast w roku 2030 około 37%. W Polsce wskaźniki te wynoszą odpowiednio 300 
m3/rok i 11%. Oznacza to, że wykorzystanie gazu ziemnego na jednego mieszkańca w Polsce 
stanowi zaledwie jedną czwartą średniej unijnej, 

 Zwiększenie udziału gazu ziemnego w pierwotnych źródłach energii wiąże się  
z inwestycjami w modernizację i budowę źródeł ciepła oraz w rozbudowę przesyłowych i 
dystrybucyjnych sieci gazowych. Potencjał w tym zakresie jest duży, gdyż obszary 
zgazyfikowane stanowią zaledwie 43% obszaru Polski, a około 250 miast nie ma dotąd gazu 
sieciowego, 

 PGNiG S.A. jako wiodący dostawca gazu w Polsce zakłada intensywne działania na rzecz 
zagospodarowania terenów niezgazyfikowanych (tzw. „białych plam”). 
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 Dywersyfikacja źródeł gazu dla Polski poprzez zwiększenie krajowego wydobycia, budowę 
nowych połączeń międzynarodowych oraz planowany import sprężonego (CNG) lub skroplonego 
gazu (LNG) (w latach 2010-2015), 

 Udokumentowane zasoby gazu ziemnego wynoszą około 112 mld m³ (w przeliczeniu na gaz 
wysokometanowy) i są zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju i w 98% należą 
do PGNiG. Przy zużyciu rocznym na poziomie ok. 5,5 mld m³ wystarczą one na ponad 20 lat 
(źródło: prospekt PGNiG), 

 PGNiG przewiduje, iż roczne wydobycie gazu ziemnego na koniec 2008 r. osiągnie poziom 
5,5 mld m³ (przy 4,3 mld m³ w 2005 r.), 

• Planowany wzrost wydobycia będzie się wiązał z inwestycjami ze strony PGNiG na rozwój 
i zagospodarowanie złóż w perspektywie średniookresowej (źródło: prospekt  
PGNiG S.A.), 

 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie pojemności 
magazynowych i rozbudowę podziemnych magazynów gazu, 

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 roku w sprawie 
wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli zapasów paliw w przedsiębiorstwach 
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz 
wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz. U. Nr 53, poz. 332) sejm RP w dniu  
25 stycznia 2002 roku przyjął dokument pt.: „Informacja o stanie bezpieczeństwa 
energetycznego Państwa”. Zakłada on, między innymi tworzenie warunków do 
gromadzenia zapasów gazu ziemnego odpowiadających 90-dobowej wielkości sprzedaży. 

• PGNiG planuje w ciągu kilku lat zwiększyć pojemność podziemnych magazynów gazu o 
około miliard metrów sześciennych (teraz mieści się w nich 1,6 mld m³ gazu). Tak 
znaczna rozbudowa bazy magazynowej będzie kosztować spółkę około miliarda złotych. 
W dalszych latach objętość magazynów PGNiG ma się jeszcze powiększyć – do 
przynajmniej 3 mld m³.  

Polskim perspektywicznym rynkiem gazowym zainteresowane są również koncerny zagraniczne, 
które już od lat są na nim obecne, działając poprzez przedstawicielstwa, spółki własne lub joint-
venture. W najbliższej przyszłości niniejsze podmioty obok PGNiG mogą stać się istotnymi odbiorcami 
usług oferowanych przez Spółkę, a popyt przez nie kreowany może mieć wpływ na dynamikę wzrostu 
przychodów podmiotów z branży, w której funkcjonuje Emitent. 

Według informacji podanych przez PGNiG S.A. w latach 2005-2008 Grupa PGNiG zamierza 
przeznaczyć na inwestycje ok. 8 750 000 tys. zł, z czego w obszarze poszukiwania i wydobycia - ok. 3 
600 000 tys. zł, w obszarze przesyłu – ok. 2 350 000 tys. zł i w obszarze dystrybucji – ok. 2 450 000 
tys. zł (źródło: prospekt PGNiG).  

4.2.2 Rynek ropy naftowej i paliw 

W obszarze ropy naftowej pozycja Emitenta związana jest z planami inwestycyjnymi PGNiG S.A., 
PERN „Przyjaźń” S.A., PKN Orlen S.A., Lotos S.A., Naftobazy Sp. z o.o. oraz innych podmiotów 
działających w sektorze paliwowym.  

Do istotnych czynników dla rozwoju rynku ropy naftowej i paliw zaliczyć możemy: 

 Planowane przez PGNiG zwiększenie wydobycia ropy naftowej, co wiąże się z wydatkami 
inwestycyjnymi na rozwój i zagospodarowanie nowych złóż, 

• PGNiG przewiduje, iż roczne wydobycie ropy naftowej na koniec 2008 r. osiągnie poziom 
1 400 tys. ton wobec planowanych 600 tys. ton do końca 2005 r. 

 Plany budowy nowych ropociągów, 

• Adamów - Płock i Odessa – Brody, 

Obecnie PERN "Przyjaźń" SA koncentruje głównie swoje plany na rozwoju infrastruktury surowcowej. 
Postępuje ona w dwóch niezależnych od siebie kierunkach. 

Kierunek wschodni – trwa budowa trzeciej nitki rurociągu z Adamowa do Płocka. Nowy rurociąg 
pozwoli na dostosowanie przepustowości polskich rurociągów do obecnych możliwości przesyłu 
północną częścią rurociągu "Przyjaźń". Inwestycja w rurociąg "Przyjaźń" jest reakcją spółki na rosnący 
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popyt na rosyjską ropę naftową. Polska jest jednym z głównych szlaków eksportowych tego surowca. 
Nowy rurociąg, oprócz ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju, 
umożliwi dodatkowo rozwój usługi tranzytu ropy naftowej przez Polskę. 

Kierunek południowy – PERN "Przyjaźń" S.A. wspólnie z ukraińską Ukrtransnaftą kontynuuje prace 
zmierzające do budowy rurociągu Brody – Płock, którym możliwe będą dostawy kaspijskiej ropy do w 
rafinerii zlokalizowanych w Europie Środkowej i Zachodniej. Wstępnie zakłada się, że rurociągiem 
Brody – Płock będzie możliwy transport nawet do 25 mln ton kaspijskiej ropy naftowej rocznie. 

 

 
Źródło: www.pern.com.pl 

• OLPP Sp.zo.o. planuje zaangażować się w budowę rurociągów produktowych: Naftoport-
Dębogórze, Dębogórze-Nowa Wieś Wielka (Białoruś). Do 2008 r. na ten cel Spółka może 
wydać ok. 350 000 tys. zł. 

 Plany Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.. polegające na  wielokrotnym 
zwiększeniu pojemności magazynów na potrzeby rezerw strategicznych państwa oraz całego 
rynku oraz rozbudowa sieci rurociągów transportujących produkty finalne (benzyna, olej 
napędowy itp.)., 

 Plany OLPP Sp. z o.o. przewidujące zwiększenie pojemności magazynowych umożliwiających 
eksport i import produktów ropopochodnych, 

 Tworzenie baz NATO w Polsce i konieczność budowy oraz modernizacji magazynów paliw. 

 Plany PKN Orlen S.A. oraz PGNIG S.A. dotyczące budowy terminalu do odbioru skroplonego 
gazu ziemnego LNG. 

4.2.3 Rynek związany z ochroną środowiska oraz hydrotechniką 

Jedną z głównych szans dla rozwinięcia sektora będą pieniądze z Unii Europejskiej. Szacuje się, że w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w latach 2007-2013) wartość inwestycji 
na budownictwo hydrotechniczne wyniesie co najmniej 500 mln euro. Pula pieniędzy wzrośnie jeszcze 
bardziej gdy uwzględni się wkład własny inwestorów (na poziomie około 20% każdej planowanej 
inwestycji) – (źródło: Parkiet, 6 października 2006). 
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Beneficjentami funduszy unijnych są przede wszystkim samorządy terytorialne. Pozyskanie przez nie 
środków będzie skutkować wzrostem popytu na usługi oferowane przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową.  

Głównym priorytetem Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska została uznana poprawa 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Planowane w tym obszarze inwestycje to: 

 zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Polsce czyli zdolności do magazynowania 
wody o ok. 2 mld m³, do ok. 3,3 mld m³, 

 przebudowy ok. 1 000 km obwałowań, 

 regulacji rzek na długości ok. 4 000 km, 

Według szacunków Ministerstwa Środowiska, łączna wartość prac związanych z infrastrukturą 
hydrotechniczną wyniesie do 2020 r. ponad 23 mld zł. Kwota ta obejmuje zarówno nowe inwestycje 
jak i modernizację części wyeskploatowanych obiektów. 

Jedną z najważniejszych inwestycji jest „Program ODRA 2006” (szacowany łączny koszt głównych 
inwestycji to ponad 520 000 tys EUR). Celem programu jest m.in. zbudowanie systemów 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych, usunięcie szkód powodziowych i energetyczne wykorzystanie 
rzek. Pieniądze na inwestycje będą pochodzić częściowo z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Zgodnie z planem finansowym Ministerstwa Środowiska, w latach 2002-2016 na budowle 
przeciwpowodziowe trafi prawie 3,1 mld zł. Odbudowa i modernizacja wałów będzie kosztować 364,5 
mln zł.  

Do największych obecnie realizowanych i planowanych projektów zalicza się:  

• budowę i modernizację wałów dla Kędzierzyna Koźla, Brzegu, Oławy, Brzegu Dolnego, 
Nowej Soli, Krosna Odrzańskiego i Słubic, 

• budowę i modernizację wałów dla Wrocławia, Opola, Raciborza i Nysy, 

• budowę stopnia wodnego Malczyce koło Wrocławia (szacunkowy koszt to 400 mln zł.), 

• budowę polderu Kotowice (szacunkowy koszt to ponad 170 mln zł), 

• budowę zbiornika na rzece Prośnie, 

• budowę zbiornika Racibórz (szacunkowy koszt to prawie 500 mln zł), 

• budowę jazu Chróścice w gminie Dobrzeń (szacunkowy koszt to ponad 60 mln zł), 

• budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Lwówku Śląskim (szacunkowy koszt to 
ponad 20 mln zł). 

4.2.4 Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w latach 2003-2005 oraz w 3 

kwartałach 2005 r. i 2006 r. prezentuje poniższa tabela: 
Źródło: Informacje uzyskane od Emitenta. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

III kw. 2006 III kw. 2005 2005 2004 2003 III kw. 2006 III kw. 2005 2005 2004 2003

Przesył 30 722 61 792 79 847 58 918 67 439 13,9% 39,7% 26,7% 31,1% 42,7%
Dystrybucja 4 531 2 637 5 062 8 502 28 228 2,4% 2,3% 1,7% 4,5% 17,9%
Górnictwo 33 225 12 392 19 418 42 437 39 661 13,1% 8,5% 6,5% 22,4% 25,1%
Magazynowanie paliw 26 689 48 318 52 547 5 018 2 068 9,1% 0,0% 17,5% 2,7% 1,3%
Infrastruktura dla obiektów przemysłowych, dróg i 
autostrad oraz budownictwo ogólne 31 944 28 796 63 517 23 795 20 453 13,8% 36,7% 21,2% 12,6% 13,0%

Ochrona środowiska i hydrotechnika 95 492 29 562 79 164 50 572 0 47,7% 12,8% 26,4% 26,7% 0,0%
Ogółem 222 604 183 497 299 555 189 242 157 849 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Struktura 
Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży produktów i usług (tys. zł)
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Strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz w 
3 kwartałach 2005 r. i 2006 r. prezentuje poniższa tabela: 

Źródło: Informacje uzyskane od Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

W analizowanym okresie Emitent i Grupa Kapitałowa osiągała przychody z tytułu sprzedaży usług 
głównie na terenie kraju (tylko jeden z realizowanych przez PBG, jako partnera w konsorcjum, 
kontraktów dotyczy modernizacji instalacji naziemnej podziemnego magazynu gazu na Łotwie. 
Przychody z tego tytułu wyniosły 13.050 tys. zł.) 

4.3 Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową i rynki, na których 
Spółka funkcjonuje 

W opinii Zarządu Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją czynniki nadzwyczajne, 
które miałyby wpływ na działalność podstawową i rynki na których funkcjonuje Emitent i Grupa 
Kapitałowa. 

4.4 Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych 

4.4.1 Uzależnienie od patentów lub licencji 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzależnienie od patentów i licencji. 

III kw 2006 III kw 2005 2005 2004 2003 III kw 2006 III kw 2005 2005 2004 2003

Przesył 30 722 61 792 51 464 58 918 67 439 8,05% 37,51% 13% 30,2% 37,6%
Dystrybucja 4 531 2 637 5 062 8 502 23 401 1,37% 0,00% 1% 4,4% 13,1%
Górnictwo 33 225 12 392 19 418 42 437 39 661 7,58% 8,02% 5% 21,7% 22,1%
Magazynowanie paliw 26 689 48 318 52 547 5 018 982 5,28% 0,00% 14% 2,6% 0,5%
Infrastruktura dla obiektów przemysłowych, dróg i autostrad oraz 
budownictwo ogólne 31 602 30 233 82 679 26 414 9 217 7,97% 25,58% 21% 13,5% 5,1%

Ochrona środowiska i hydrotechnika 267 153 61 732 162 966 50 572 26 042 61,54% 26,54% 42% 25,9% 14,5%
Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody i odprowadzanie 
ścieków 2 308 2 337 2 864 2 794 2 160 0,82% 1,24% 1% 1,4% 1,2%

Dystrybucja paliw gazowych i ciepła 22 058 3 711 10 347 728 10 365 7,40% 1,12% 3% 0,4% 5,8%
Ogółem 418 289 223 152 387 347 195 384 179 266 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

wyszczególnienie
Struktura Przychody ze sprzedaży produktów i usług (tys. zł)
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4.4.2 Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych i finansowych. 

Umowy, które w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla działalności prowadzonej przez Emitenta, zostały przedstawione w pkt 4.4.2.1 – 4.4.2.4 poniżej. 
Emitent prawidłowo wywiązuje się z zobowiązań wynikających z tych umów, w terminach w nich określonych. 

4.4.2.1 Umowy o roboty budowlane 

L.p. Druga strona umowy Przedmiot Data zawarcia 
umowy; okres na 

jaki zawarto 
umowę  

Wartość Inne istotne postanowienia  

1.  Miasto Poznań 
 
Hydrobudowa 9 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
Budowlane Sp. z o.o. – lider 
konsorcjum oraz Emitent – 
partner konsorcjum  

Modernizacja lewobrzeżnej 
oczyszczalni ścieków przy ul. 
Serbskiej w Poznaniu 

24.07.2006 59.149.600,18 euro  brutto 
(Cena kontraktowa) 

- 

2.  Budownictwo Naftowe 
„Naftomontaż” Sp. z o.o. 

Podwykonawstwo robót 
budowlanych 

26.09.2006 
 
31.05.2007 – 
zakończenie 
inwestycji 

20.768.182,00 zł brutto W ciągu 7 dni od podpisania umowy, Emitent dostarczy 
zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto ważnej przez czas realizacji inwestycji 
przedłużony o 30 dni w formie gwarancji bankowej lub 
pieniądzu. 
Emitent zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy: 
a. w okresie dwóch pierwszych tygodni 

opóźnienia - 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. w przypadku opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie – 0,15 
% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad 
gwarancyjnych, opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie obowiązywania gwarancji jakości – 0,15 
% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
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c) w przypadku nie ustanowienia przez Emitenta 
zabezpieczenia - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za odstąpienie lub rozwiązanie przez 
zamawiającego z przyczyn, za jakie 
odpowiedzialność ponosi Emitent - w wysokości 
15 % wynagrodzenia umownego brutto. 

Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną za 
odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Emitenta z 
przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi zamawiający w 
wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto. 
Wraz z fakturą końcową Emitent doręczy zamawiającemu 
zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 
2 % ważne przez czas w jakim przysługiwać będą 
Zamawiającemu uprawnienia z tytułu udzielonej przez 
Emitenta gwarancji jakości przedmiotu umowy tj. 36 
miesięcy przedłużony o 30 dni w formie gwarancji bankowej 
lub pieniądzu. 
Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy, a na 
dostarczone urządzenia co najmniej 24 miesiące. 

3.  Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo S.A. – 
Zamawiający, Konsorcjum PBG 
– CHART – TDE - Wykonawca 

Umowa o generalną realizację 
inwestycji „Budowa Odazotowni 
Grodzisk”  

27.09.2006 
 
24 miesiące od 
dnia podpisania 
umowy – termin 
zakończenia 
realizacji Inwestycji 

145.155.600,00 złotych 
brutto 

W dniu podpisania umowy, Emitent dostarczy 
zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto w formie nieodwołalnej, 
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie bez sprzeciwu i 
zastrzeżeń gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
ważnej do 30 dnia po zakończeniu umowy. 
Emitent zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienia w terminie przedstawienia do 
odbioru projektu technologicznego: 

a. w okresie dwóch pierwszych tygodni 
opóźnienia - 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. w przypadku opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie – 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w realizacji inwestycji: 
a. w okresie dwóch pierwszych tygodni 

opóźnienia - 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 
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b. w przypadku opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie – 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 
okresie gwarancji jakości – 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) za odstąpienie lub rozwiązanie przez 
zamawiającego z przyczyn, za jakie 
odpowiedzialność ponosi Emitent  - w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

e) jeżeli w okresie gwarancyjnym nastąpi 
przekroczenie wskaźników energochłonności to 
za każdorazowe przekroczenie wskaźników 
energochłonności, odbiegające od wskaźników 
energochłonności podanych w ofercie, Emitent 
zapłaci zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 0,1 wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy 1% przekroczenia wskaźników 
podanych w ofercie, za każdy rozpoczęty dzień 
takiego przekroczenia. 

Łączna wysokość kar, za wyjątkiem pkt e), ograniczona jest 
do kwoty 15% wynagrodzenia umownego brutto. 
Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy, a na 
dostarczone urządzenia 24 miesiące. 

4.  MAXER S.A. w upadłości Budowa stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze 

06.02.2006 
 

96.962.680,49 złotych brutto - 

5.  FX Energy Poland Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Generalnego 
Realizatora dla zadania 
inwestycyjnego 
„Zagospodarowanie złoża Wilga”

30.09.2005 
Termin 
zakończenia 
realizacji inwestycji 
1.07.2006 
 

19.870.000,00 złotych netto W ciągu 7 dni od podpisania umowy, Emitent dostarczy 
zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto w formie nieodwołalnej 
bezwarunkowej gwarancji bankowej, ważnej przez czas 
realizacji inwestycji przedłużony o 30 dni. 
Emitent zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienia w terminie przedstawienia do 
odbioru projektu technologicznego: 

a. w okresie dwóch pierwszych tygodni 
opóźnienia - 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 
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b. w przypadku opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie – 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w realizacji inwestycji: 
a. w okresie dwóch pierwszych tygodni 

opóźnienia - 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. w przypadku opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie – 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad 
gwarancyjnych – 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez 
zamawiającego z przyczyn za jakie 
odpowiedzialność ponosi Emitent - w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną za 
odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Emitenta z 
przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi zamawiający, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
W ciągu 14 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru 
Emitent doręczy zamawiającemu zabezpieczenie należytego  
wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego brutto w formie nieodwołalnej gwarancji 
bankowej, ważnej przez czas, w jakim przysługiwać będą 
zamawiającemu uprawnienia z tytułu udzielonej przez 
Emitenta gwarancji jakości przedmiotu umowy, przedłużony 
o 30 dni. 
Gwarancja na wykonane roboty 24 miesiące. 

6.  Zakład Inwestycji Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego 

Umowa nr 26/S/2006/Bud o 
wykonanie robót budowlanych 
polegających na modernizacji i 
rozbudowie składu mps w 
Gardei (zadanie 2PL 15001) 

25.04.2006 
 
Termin 
zakończenia 
realizacji inwestycji 
24 miesiące od 
dnia zatwierdzenia 
projektu 

22.972.285,07 zł netto W ciągu 7 dni od podpisania umowy, Emitent dostarczy 
zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto w formie nieodwołalnej 
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej. 70 % 
zabezpieczenia gwarantującego zostanie zwolnione w ciągu 
30 dni po odbiorze końcowym, zaś 30 % przeznaczone 
będzie na zabezpieczenie należytego wykonania 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji. 
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wykonawczego Emitent zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) za opóźnienia w realizacji inwestycji - 0,20 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienia w usunięciu wad  - 0,20 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy przez Emitenta z 
przyczyn, za które nie odpowiada zamawiający - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 

d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiada Emitent  - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 

e) w przypadku niewydania dokumentu gwarancji  - 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto. 

Gwarancja jakości 5 lat na maszyny i urządzenia, 10 lat na 
konstrukcje budowlane. 

7.  Zakład Inwestycji Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego 

Umowa nr 24/S/2006/Bud o 
wykonanie robót budowlano - 
montażowych polegających na 
modernizacji i rozbudowie 
lądowego składu mps w 
Cybowie (zadanie 2PL 15002) 

30.06.2005 
 
Termin 
zakończenia 
realizacji inwestycji 
30 września 2007 

31.119.777,61 zł netto W dniu podpisania umowy, Emitent dostarczył 
zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 7 % 
wynagrodzenia brutto w formie nieodwołalnej 
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej. 70 % 
zabezpieczenia gwarantującego zostanie zwolnione w ciągu 
30 dni po odbiorze końcowym, zaś 30 % przeznaczone 
będzie na zabezpieczenie należytego wykonania 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji. 
Emitent zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienia w realizacji inwestycji - 0,20 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienia w usunięciu wad  - 0,20 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy przez Emitenta z 
przyczyn, za które nie odpowiada zamawiający -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 

d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiada Emitent  - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 
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e) w przypadku niewydania dokumentu gwarancji - 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto. 

Gwarancja jakości 3 lat na przedmiot umowy. 

8.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 
Emitent działa w ramach 
konsorcjum z Diringer & 
Scheidel Rohrsanierung GmbH 
& Co. KG 

Renowacja istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lewobrzeżnego 
Szczecina 

09.12.2004 42.218.150,90 euro netto - 

9.  Eko Power Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych, 
prac projektowych obiektu 
budowlanego 

25.05.2006 
 
Termin 
zakończenia 
inwestycji – 36 
miesięcy od 
przekazania terenu 
budowy 

144.492.590,00 złotych 
netto 

W przypadku zwłoki Emitenta co do terminu wykonania 
poszczególnych kompleksów, Emitent zapłaci Inwestorowi 
karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, za każdy 
dzień zwłoki w terminie wykonania poszczególnych 
kompleksów. W przypadku zwłoki przekraczającej 90 dni 
Inwestor może odstąpić od umowy bez wyznaczania 
dodatkowego terminu. 
W celu zabezpieczenia roszczeń inwestora wobec Emitenta 
z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz rękojmi i 
gwarancji, Emitent przedstawi najpóźniej na 14 dni przed 
upływem terminu zapłaty pierwszej faktury VAT obejmującej 
jakakolwiek część wynagrodzenia gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia. 
Suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może 
przekroczyć 10 % wynagrodzenia. 
Gwarancja jakości na roboty budowlane – 3 lata, na 
urządzenia – 1 rok. 

10.  Lyse Gass AS z siedziba w 
Stavanger w Norwegii 
 
 

Wybór Emitenta jako 
generalnego wykonawcy prac 
projektowych i budowlanych 
związanych z budową instalacji 
do skraplania gazu ziemnego 
wraz z bazą załadunkową LNG 
na statki w miejscowości 
Risavika w Norwegii 

13.10.2006 Emitent szacuje, że wartość 
zawartego kontraktu 
wyniesie ok. 70 mln euro 
netto. 

Zawarta umowa jest listem intencyjnym, w którym Lyse 
Gass AG potwierdził wybór Emitenta na generalnego 
wykonawcę przedmiotu umowy.  Szczegółowe zasady 
współpracy stron zostaną ustalone w kontrakcie, który 
zostanie zawarty pomiędzy Lyse Gass AG a Emitentem. 

Źródło: Emitent 

4.4.2.2 Umowy kredytowe 

Emitent finansuje prowadzoną przez siebie działalność korzystając między innymi z kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Poniższe zestawienie 
przedstawia umowy kredytowe, o wartości kredytu powyżej 10.000.000,00 zł, mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności. 

L.p. Kredytodawca Przedmiot Data zawarcia 
umowy; okres na 

Wartość Inne istotne postanowienia  
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jaki zawarto 
umowę  

1.  Bank Pekao S.A. Kredyt obrotowy  odnawialny, 
przeznaczony na finansowanie 
realizowanych kontraktów 
ICKK/IIPO/1003644431/10/2005 

31.05.2005 
Data spłaty kredytu 
30.04.2007 
 

20.000.000,00 złotych Zabezpieczenie roszczeń banku z tytułu kredytu stanowią: 
a) przelew wierzytelności z warunkiem 

zawieszającym z kontraktów w wysokości 
minimum 200% aktualnie wykorzystanego 
kredytu, 

b) pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi oraz 
przyszłymi rachunkami Emitenta w banku, 

c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji do kwoty 30.000.000,00 złotych, 

d) weksel własny in blanco emitenta wraz z 
deklaracja wekslową. 

2.  Bank Pekao S.A. Umowa nr ICKK/IIPO/2/05 
ustalająca ogólne zasady 
współpracy 

19.04.2005 
 
Umowa zawarta na 
czas nieoznaczony 

Kredyt odnawialny w postaci 
linii kredytowej w rachunku 
kredytowym – do kwoty 
20.000.000,00 
Odnawialny kredyt 
inwestycyjny do kwoty 
3.000.000,00 złotych 
Linia na gwarancje bankowe 
do kwoty 50.000.000,00 
złotych 
Limit na transakcje 
pochodne do kwoty 
6.000.000,00 złotych 
Limit na akredytywy do 
kwoty 3.000.000,00 złotych 
Limit na kart do kwoty 
500.000,00 złotych 
 
Łączna maksymalna kwota 
wynosi 85.000.000,00 

Wskazane w umowie limity nie stanowią zobowiązania ani 
przyrzeczenia. 
Szczegółowe zasady będą każdorazowo określone w 
odrębnej umowie. 

3.  ING Bank Śląski S.A. Umowa nr 
8712005001000249/00 o kredyt 
inwestycyjny  odnawialny, 
przeznaczony na finansowanie 
nakładów inwestycyjnych 

28.08.2005 
 
Data spłaty kredytu 
31.12.2011 

36.000.000,00 złotych Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest 
a) hipoteka kaucyjna do kwoty 18.000.000,00 na 

nieruchomości położonej w Wysogotowie (KW 
PO1P/00091909/0 

b) hipoteka kaucyjna do kwoty 18.000.000,00 na 
nieruchomości położonej w Wysogotowie (KW 
PO1P/00218712/9, 

c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej na ww. 
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nieruchomości, 
d) zastaw rejestrowy na finansowanych aktywach na 

łączną kwotę równą co najmniej kwocie 
udzielonego kredytu, 

e) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej aktywów 
objętych zastawem rejestrowym, 

f) przelew praw z „Umowy o dofinansowanie 
projektu” z dnia 13.01.2005 r. zawartej pomiędzy 
Emitentem a Ministrem Gospodarki i Pracy. 

4.  Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o kredyt w rachunku 
bieżącym nr 1362/100/05 

20.06.2005 
 
Dzień spłaty 
kredytu  
31.08.2006 

10.000.000,00 złotych Umowa zawarta na podstawie umowy o limit kredytowy z 
dnia 30.06.2005. 
Zabezpieczeniem kredytu są: 

1. pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorców w 
banku, 

2. weksle in blanco kredytobiorców, 
3. przelew wierzytelności istniejących i przyszłych 

wynikających z umów sprzedaży towarów, 
4. poręcznie cywilnoprawne Hydrobudowa 

Włocławek S.A. oraz ATG sp. z o.o., 
5. weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, 
6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na 

podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 

5.  DZ Bank S.A. Umowa kredytowa nr 
2005/MP/0154 na mocy której 
bank udzielił dłużnikom kredytu 
odnawialnego obrotowego 

23.02.2003 
Dzień spłaty 
kredytu 31.12.2009

30.300.000,00 złotych Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie 

bankowego tytułu egzekucyjnego, 
2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
3. hipoteka zwykła w kwocie 6.000.000,00 złotych na 

nieruchomości Emitenta (nr KW PO1P/00136241/7.). 
 

6.  Bank Millennium S.A. Umowa nr 49156028 o kredyt na 
rachunku bieżącym 

13.06.2006 
 
 

20.000.000,00 złotych na 
okres od 13.06.2006 do 
13.09.2006 
 
18.000.000,00 złotych na 
okres od 14.09.2006 do 
12.06.2007 

Zabezpieczenie kredytu stanowią 
1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie 

bankowego tytułu egzekucyjnego,  
2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
3. cesja wierzytelności z co najmniej dwóch kontraktów, 

których kwota stanowi równowartość co najmniej 100 
% udzielonego kredytu, 

4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 
bieżącym w Banku Millenium S.A. 
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7.  Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o kredyt rewolwingowy 22.11.2006 
Dzień spłaty 
Kredytu: 
31.03.2007 
 
 

100.000.000,00 złotych Zabezpieczenie kredytu stanowią 
1. Pełnomocnictwo dla Kredytodawcy do dysponowania 

środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich 
istniejących i przyszłych rachunkach bankowych 
prowadzonych w Banku na rzecz Emitenta. Emitent 
nieodwołalnie upoważnił Bank do pobrania w pierwszej 
kolejności środków zgromadzonych na Rachunku 
Zablokowanym na spłatę Kredytu niezwłocznie po ich 
przekazaniu przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A., w szczególności Emitent 
upoważnił Bank do odmowy realizacji jakichkolwiek 
dyspozycji złożonych przez Emitenta w innym celu niż 
spłata Kredytu; 

2. Zastaw rejestrowy na 4.380.054 akcjach imiennych 
serii A spółki PBG S.A. należących do pana Jerzego 
Wiśniewskiego, o łącznej wartości nominalnej 
4.380.054,00 zł; 

Do czasu prawomocnego wpisu do rejestru zastawów 
zastawu o którym mowa powyżej, blokada papierów 
wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów 
wartościowych nr 42 1090 1867 0000 0000 8336 8425, oraz 
w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom 
Maklerski BZ WBK S.A.; 

Źródło: Emitent 

4.4.2.3 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów o roboty budowlane na zlecenie Emitenta wystawiane są gwarancje bankowe oraz 
ubezpieczeniowe. Poniższe zestawienie przedstawia gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe, których wartość przekracza kwotę 100.000,00 zł. 

L.p. Gwarant Beneficjent  Data wystawienia Data początkowa Data końcowa Rodzaj gwarancji Wartość  

1. Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

Miejskie przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. Kraków 

13.12.2005 13.12.2005 30.12.2006 Gwarancja zwrotu zaliczki 11.027.166,65 złotych 

2. Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

Naftobazy Sp. z o.o. 11.05.2006 15.05.2006 31.12.2006 Gwarancja wadialna 200.000,00 złotych 

3. Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

Naftobazy Sp. z o.o. 11.05.2006 15.05.2006 31.12.2006 Gwarancja wadialna 500.000,00 złotych 

4. BRE Bank S.A. BOŚ S.A. 27.09.2002 27.09.2002 20.12.2011 Gwarancja terminowej zapłaty 11.231.280,00 złotych 

5. Cigna STU S.A. PKN Orlen S.A. 24.01.2006 03.02.2006 02.02.2007 Gwarancja terminowej zapłaty 328.200,00 złotych 
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6. DZ Bank Polska S.A. Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

27.02.2006 28.02.2006 30.12.2009 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

4.523.431,10 złotych 

7. ING Bank Śląski S.A PGNiG S.A Oddział Zielonogórski 13.01.2006 13.01.2006 21.01.2009 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad lub usterek 

412.360,00 złotych 

8. ING Bank Śląski S.A Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Szczecinie 

08.12.2004 09.12.2004 31.05.2009 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

4.221.815,09 euro 

9. ING Bank Śląski S.A Toruńskie wodociągi Sp. z o.o. 03.01.2005 03.01.2005 31.10.2008 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

221.232,70 euro 

10. ING Bank Śląski S.A Toruńskie wodociągi Sp. z o.o. 03.01.2005 03.01.2005 30.04.2007 Gwarancja zwrotu zaliczki 1.186.689,53 euro 

11. ING Bank Śląski S.A Toruńskie wodociągi Sp. z o.o. 03.01.2005 03.01.2005 31.10.2009 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

1.186.689,53 euro 

12. PTU S.A. PGNiG S.A. Oddział w Zielonej 
Górze 

26.07.2004 26.07.2004 29.11.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

108.580,00 złotych 

13. PTU S.A. Zakład Inwestycji i Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego 

25.04.2006 25.04.2006 30.06.2008 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

1.401.310,00 złotych 

14. PTU S.A. PGNiG S.A. Oddział w Zielonej 
Górze 

04.08.2004 30.07.2004 07.12.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

456.890,00 złotych 

15. PTU S.A. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. Włocławek 

14.09.2004 17.09.2004 17.08.2008 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

6.828.950,90 złotych 

16. PZU S.A. PGNiG S.A. – Oddział Zakład 
Odazotowanie Gazu „KRIO” 

09.09.2005 09.09.2005 06.07.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

827.000,00 złotych 

17. PZU S.A. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. Warszawa 

18.04.2006 18.04.2006 07.08.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

2.392.346,79 złotych 

18. TU Allianz Polska 
S.A. 

Zakład wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Szczecinie 

14.12.2005 30.12.2005 24.12.2007 Gwarancja zwrotu zaliczki 8.369.959,71 złotych 

19. TU Allianz Polska 
S.A. 

OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. 19.10.2005 01.01.2006 31.01.2009 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad lub usterek 

166.000,00 złotych 

20. TU Allianz Polska 
S.A. 

OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o 26.10.2005 01.06.2006 30.06.2009 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad lub usterek 

126.000,00 złotych 

21. TU Allianz Polska 
S.A. 

Zakład Inwestycji i Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego 

28.06.2005 30.06.2005 01.10.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

2.657.629,01 złotych 

22. TUiR Warta S.A. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 08.12.2004 17.12.2004 13.03.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

3.531.285,97 złotych 

23. TUiR Warta S.A. PGNiG S.A. Warszawa 08.07.2005 26.11.2005 25.11.2008 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad lub usterek 

189.100,00 złotych 
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24. TUiR Warta S.A Wojewoda Warmińsko – Mazurski 08.12.2004 17.12.2004 13.10.2007 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

2.026.955,81 złotych 

25. TUiR Warta S.A PGNiG S.A. Oddział w Zielonej 
Górze 

08.12.2004 17.12.2004 13.10.2007 Gwarancja wadialna 300.000,00 złotych 

26. TUiR Warta S.A Wojewoda Warmińsko – Mazurski 07.04.2006 31.07.2006 29.08.2007 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad lub usterek 

142.906,16 złotych 

27. Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

PGNiG S.A.  27.09.2006 27.09.2006 27.10.2008 Gwarancja dobrego wykonania 
umowy 

14.515.560,00 złotych 

28. TU Allianz Polska 
S.A. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji w  
m.st. Warszawie S.A. 

17.11.2006 23.11.2006 21.02.2007 Gwarancja wadialna 
(przetargowa) 

2.850.000,00 zł 
 

29. TU Allianz Polska 
S.A. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 
Bydgoszczy Sp. z o.o. 

10.08.2006 Od dnia 
podpisania 
kontraktu 
 
 
 
 
30.12.2009 

Do 30. dnia po 
wystawieniu 
świadectwa 
przyjęcia, nie 
dłużej niż do 
29.08.2009 
 
15. dzień po 
upływie okresu 
rękojmi za wady, 
nie dłużej niż do 
14.12.2012 

Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

465.922,03 euro 
 
 
 
 
 
139.776,61 euro 

30. TU Allianz Polska 
S.A. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 
Bydgoszczy Sp. z o.o. 

10.08.2006 Od dnia 
podpisania 
kontraktu 
 
 
 
 
30.08.2009 

Do 30. dnia po 
wystawieniu 
świadectwa 
przyjęcia, nie 
dłużej niż do 
29.12.2009 
 
15. dzień po 
upływie okresu 
rękojmi za wady, 
nie dłużej niż do 
14.01.2013 

Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

517.527,79 euro 
 
 
 
 
 
155.258,34 euro 

31. TU Allianz Polska 
S.A. 

Polski Koncern Naftowy ORLEN 
S.A. 

18.08.2006 18.08.2006 12.04.2011 Gwarancja ubezpieczeniowa 
właściwego usunięcia wad i 
usterek 

1.250.000,00 zł 

32. Bank Pekao S.A. PGNiG 27.09.2006 27.09.2006 30 dni od dnia 
podpisania 
protokołu 

Gwarancja dobrego wykonania 
umowy 

14.515.560,00 zł 
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końcowego, nie 
później niż 
27.10.2008 

33. Bank Zachodni WBK 
S.A. 

RPM S.A. w Lublińcu 24.11.2006 24.11.2006 95 dni po dniu 
wystawienia 
ostatniej faktury 
przez 
beneficjenta 
gwarancji, nie 
później niż do 
05.04.2008 

Gwarancja płatności 
wynagrodzenia 

1.515.984,40 zł 

34. TUiR CIGNA STU 
S.A. 

Wielkopolska Spółka Gazownictwa 
Sp.  z o.o. 

15.11.2006 23.11.2006 23.12.2006 Gwarancja zapłaty wadium 100.000,00 zł 

35. TUiR WARTA S.A. Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z 
o.o. Oddział Poznań 

18.09.2006 24.10.2006 23.10.2009 Gwarancja właściwego 
usunięcia wad 

128.280,00 zł 

36. TUiR WARTA S.A. PGNiG S.A. 17.11.2006 17.11.2006 30.04.2007 Gwarancja należytego 
wykonania umowy 

327.200,00 zł 

Źródło: Emitent 

4.4.2.4 Umowy leasingowe 

L.p. Leasingodawca Data zawarcia umowy Okres leasingu Warunki finansowe (netto) i typ 
leasingu 

Przedmiot leasingu Istotne postanowienia 

1.  BZ WBK Finance & Leasing S.A. 03.09.2003 
 
 

Okres trwania 
umowy 60 
miesięcy 

Wartość początkowa 
urządzenia 68.059,97 zł netto 
+ VAT. 
Pierwsza opłata leasingowa 
10% 
Wartość końcowa 100 złotych 
netto + VAT 
Opłata miesięczna zależnie od 
okresu 1.329,21 zł netto + 
VAT, 1.329,89 zł netto + VAT 

Defektoskop izotopowy 
GAMMAMAT SE ze źródłem 
izotopowym SE-75 

Zabezpieczenie umowy stanowi 
weksel własny in blanco 
Emitenta 

2.  BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 29.08.2002 Okres trwania 
umowy 61 
miesięcy 
 

Cena zakupu przedmiotów 
leasingu: 348.765,00 zł netto + 
VAT 
Rata leasingowa wynosi 
7.972,77 zł netto + VAT 

Trzy urządzenia poligraficzne 
XEROX Docu Color 2240 z 
Finisherem. 

Zabezpieczenie wierzytelności 
stanowią weksel in blanco  
Emitenta. 
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4.4.3 Uzależnienie od nowych procesów 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzależnienie od nowych procesów. 

4.5 Założenia odnośnie wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji  
konkurencyjnej 

Dostępne publikacje i opracowania rynkowe nie zawierają informacji odnośnie udziału Emitenta i 
Grupy Kapitałowej w rynku.  

Emitent i Grupa Kapitałowa działają na rynku specjalistycznych usług budowlanych w obszarze gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz w zakresie ochrony środowiska i hydrotechniki. Szeroki zakres  
prowadzonej działalności, funkcjonowanie w kilku obszarach rynkowych oraz brak porównywalnych 
danych na temat konkurencyjnych podmiotów, powodują brak możliwości szacowania przez Emitenta 
jego udziału w poszczególnych obszarach rynku. 

Informacje dotyczące głównych rynków, na których Emitent prowadzi działalność (zamieszczone w 
pkt. 4.2 powyżej) pochodzą z ogólnodostępnych publikacji. 

5 Struktura organizacyjna 

5.1 Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie 

Emitent, jako podmiot zależny Jerzego Wiśniewskiego, należy do jego grupy kapitałowej. 

Grupę Kapitałową Emitenta tworzą Emitent jako podmiot dominujący oraz spółki zależne od Emitenta. 

Wszystkie spółki zależne Emitenta podlegają konsolidacji. 

Emitent i jego Grupa Kapitałowa jest podmiotem o zasięgu ogólnopolskim, działającym głównie na 
rynku instalacyjnym jako wykonawca w branży gazowniczej, naftowej oraz na rynku związanym z 
ochroną środowiska, w tym systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (PBG S.A., Hydrobudowa 
Śląsk S.A., Hydrobudowa Włocławek S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Metorex" Sp. z o.o., KB 
GAZ S.A.). Specjalizuje się ponadto w renowacjach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 
(PBG S.A., Infra Sp. z o.o.). Ponadto zajmuje się przesyłem, dystrybucją i obrotem gazem ziemnym i 
ciepłem (KRI Sp. z o.o.), handlem materiałami i urządzeniami w branży gazowniczej, naftowej oraz 
wodno-kanalizacyjnej (ATG Sp. z o.o.) oraz transportem kołowym skroplonego gazu ziemnego LNG 
(PGS Sp. z o.o.). 

5.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

Poniższa tabela zawiera informacje o udziałach Emitenta w jego spółkach zależnych: 

L.p. Spółka zależna Emitenta 

 

Akcje/ udziały posiadane 
przez Emitenta w kapitale 

zakładowym spółki 
zależnej 

Udział Emitenta w 
kapitale zakładowym 

spółki zależnej 

Udział Emitenta w 
ogólnej liczbie 

głosów w spółce 
zależnej 

1.  ATG Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu 

3.000 udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy 

100,00 % 100,00 % 

2.  Hydrobudowa Śląsk S.A. z 
siedzibą w Katowicach 

1.957.000 akcji* zwykłych 
na okaziciela o wartości 
nominalnej 10,00 zł każda 

58,15 % 58,10 % 

3.  Hydrobudowa Włocławek 
S.A. z siedzibą w 
Wysogotowie 

1.350.000 akcji zwykłych 
imiennych o wartości 
nominalnej 50,00 zł każda 

91,84 % 91,84 % 

4.  Infra Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

9.995 udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy 

99,95 % 99,95 % 

5.  KB GAZ S.A. z siedzibą w 
Szczecinie 

28.700 akcji o wartości 
nominalnej 100,00 zł każda 

100,00 % 100,00 % 

6.  KRI Sp. z o.o. z siedzibą w 
Przeźmierowie 

107.590 udziałów o 
wartości nominalnej 500,00 
zł każdy 

99,99% 99,99 % 
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7.  PGS Sp. z o.o. z siedzibą w 
Odolanowie  

2.675 udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy 

92,24 % 92,24 % 

8.  Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne „Metorex” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Toruniu 

682 udziały o wartości 
nominalnej 75,00 zł każdy 

99,56 % 99,56 % 

Źródło: Emitent 

* Wszystkie akcje Hydrobudowy Śląsk S.A. należące do Emitenta zostały wprowadzone do obrotu na GPW. 

6 Środki trwałe 

6.1 Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów 
trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń 
ustanowionych na tych aktywach 

6.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i ustanowione na nich obciążenia 

Na dzień 31 października 2006 roku, Emitent posiadał jako właściciel lub korzystający w ramach 
leasingu finansowego następujące znaczące aktywa trwałe: 

Grupa Środki trwałe 
Wartość netto rzeczowych 

aktywów trwałych (zł) 

0 Grunty, w tym: 4 463 015,60

 Działka 63/7,  Wysogotowo 297 100,00

 Działka 64/17, Wysogotowo 330 000,00

 Działki 64/24, 64/25, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, Wysogotowo 2 123 158,76

 Działka 63/9, Wysogotowo 667 660,94

 Działka 64/8, Wysogotowo 337 718,00

 Działka 62/10 Wysogotowo 652 050,00

1 Budynki i lokale, w tym 10 887 242,74

  Hala produkcyjna z budynkiem administracyjno-socjalnym 2 225 671,05

  Hala produkcyjna z pomieszczeniem socjalnym 4 052 801,06

  Budynek Zarządu 3 521 580,62

  Lokal mieszkalny ul Tamka w Warszawie 503 030,38

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 162 080,64

3 Kotły i maszyny energetyczne 267 484,58

4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym: 6 066 817,73

 Kontener chłodniczy z agregatem 115 078,08

 Urządzenie do renowacji rurociągów 1 283 045,62

 Zestaw pompowy z silnikiem 130 606,90

 Robot kanalizacyjny o napędzie 166 050,00

 Kamera inspekcyjna 119 192,98

 Kamera inspekcyjna 119 192,98

 Kamera inspekcyjna 120 460,99

 Kamera inspekcyjna 120 460,99

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, w tym: 13 912 111,69

  Maszyna TDW 162 806,84

  Maszyna Polystop 114 896,58

  Maszyna do wiercenia TM 1200 222 758,49

  Koparka hydrauliczna kołowa 297 342,67

  Koparka hydrauliczna kołowa 297 342,67

  Koparka hydrauliczna PZ210NLC 333 021,71
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  Koparka hydrauliczna PC240NLC 374 504,38

  Koparko-ładowarka Komatsu WB 93 177 714,82

  Koparko-ładowarka Komatsu WB 97 192 858,25

 Koparko-ładowarka Komatsu WB 97 109 316,58

  Koparka gąsienicowa Hitachi FH 134 578,08

  Koparka kołowa CASE Poclain 68 134 750,00

  Wytwornica pary  311 461,14

  Koparko-ładowarka Komatsu 224 695,52

  Koparko-ładowarka Komatsu 224 200,95

  Koparko-ładowarka Komatsu 224 476,53

  Koparko-ładowarka Komatsu 209 541,71

  Koparko-ładowarka Komatsu 209 541,71

  Koparko-ładowarka Komatsu 209 541,71

 Zabudowa specjalna do wykonywania inspekcji TV 634 560,87

 Koparko – ładowarka CATERPILLAR 110 602,88

 Koparka hydrauliczna Komatsu P 621 095,00

 Koparka hydrauliczna Komatsu P 512 928,33

 Koparko – ładowarka Komatsu 250 891,67

 Koparka kołowa Komatsu 532 595,00

 Koparka kołowa Komatsu 532 595,00

 Koparka kołowa Komatsu 434 753,33

 Walec wibracyjny DYNAPAC CA 15 218 761,67

 Walec prowadzony do wykopów 108 363,33

 Spycharka gąsienicowa Komatsu 387 345,00

 Koparka kołowa Komatu  506 840,83

 Koparka kołowa Komatsu 250 395,83

 Koparka kołowa Komatsu 247 817,50

 Koparka kołowa Komatsu 507 336,67

 Koparka kołowa Komatsu 250 395,83

 Koparka kołowa Komatsu 425 425,00

 Koparka kołowa Komatsu 428 003,33

6 Urządzenia techniczne 480 232,81

7 Środki transportu, w tym: 12 782 619,02

  Man FDAC  162 621,86

  Man z zabudową skrzyni 326 136,86

  Man z zabudową skrzyni 324 567,95

 Samochód ciężarowy Man 153 511,04

 Samochód ciężarowy Man  384 760,64

 Samochód ciężarowy Man 2 178 874,57

 Zuraw samochodowy LIEBHERR 94 306,87

  Ciągnik siodłowy Scania  108 705,12

 Ciągnik siodłowy Scania 108 785,06

 Samochód ciężarowy MAN+ŻURAW PALFINGER 405 301,26

  Man TGA  325 550,22

  Ciągnik siodłowy SCANIA  234 217,68

  Ciągnik siodłowy SCANIA  234 217,68

  CYSTERNA  753 477,46
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  Naczepa CMT 190 437,14

  Ciągnik siodłowy SCANIA 227 453,45

  Kontener do transportu LNG 122 291,70

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 5 877 824,04

  SUMA 54 899 428,85
Źródło: Emitent 

W ramach leasingu finansowego Emitent posiada ciągnik siodłowy Scania, którego wartość netto 
podana w tabeli powyżej wynosi 108 705,12 zł oraz ciągnik siodłowy Scania, którego wartość netto 
podana w tabeli powyżej wynosi 108 785,06 zł. Pozostałe wymienione w tabeli powyżej znaczące 
środki trwałe stanowią własność Emitenta. Wymienione powyżej środki trwałe zlokalizowane są 
głównie w siedzibie Emitenta lub w zależności od potrzeb Emitenta w każdym miejscu, w którym 
prowadzi on swą działalność. 

Na części wskazanych wyżej aktywów trwałych ustanowione są następujące obciążenia: 

Środek trwały Wartość  
środka 
trwałego 
netto (zł) 

Rodzaj obciążenia Podmiot uprawniony  Rodzaj 
zabezpieczonego 
zobowiązania 

Koparka hydrauliczna 333 021,71 zastaw rejestrowy Bank Handlowy S.A. Kredyt 

Koparka hydrauliczna 374 504,38 zastaw rejestrowy Bank Handlowy S.A. Kredyt 

Koparka hydrauliczna 
kołowa 

297 342,67 zastaw rejestrowy Bank Handlowy S.A. 

 

Kredyt 

 

Samochód ciężarowy 
MAN 

384 760,64 zastaw rejestrowy DnB Nord Polska S.A. Kredyt 

 

CYSTERNA 753 477,46 zastaw rejestrowy  DnB Nord Polska S.A. Kredyt 

Samochód ciężarowy 
MAN 

153 511,04 zastaw rejestrowy DnB Nord Polska S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

224 695,52 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

224 200,95 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

209 541,71 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

209 541,71 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

209 541,71 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparko–ładowarka 
Komatsu 

250 891,67 zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparka hydrauliczna 
Komatsu 

512 928, 33 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparka hydrauliczna 
Komatsu 

621 095,00 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparka kołowa Komatsu 532 595,00 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparka kołowa Komatsu 532 595,00 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Koparka kołowa Komatsu 434 753,33 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Zestaw pompowy z 
silnikiem 

130 606,90 Zastaw rejestrowy ING Bank Śląski S.A. Kredyt 

Źródło: Emitent 
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6.1.2 Szczegółowe informacje o posiadanych znaczących nieruchomościach i 
ustanowionych na nich obciążeniach 

6.1.2.1 Nieruchomości stanowiące własność Emitenta 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00091909/0. 

Nieruchomość ta składa się z działki 63/7 o powierzchni 6.490 m2. Nieruchomość powyższa została 
wniesiona jako aport przez jednego z założycieli poprzednika prawnego Emitenta – umowa 
przeniesienia własności nieruchomości sporządzona została w formie aktu notarialnego w dniu 17 
lutego 1998 roku nr Rep A 405/98 przez notariusza A. Adamskiego. 

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie 
przejazdu i przechodu przez działkę nr 63/7 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/19 
zapisanej w księdze wieczystej oznaczonej jako POP1P/00180139/2. 

W księdze wieczystej w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 18.000.000 zł na 
rzecz ING Bank Śląski S.A. tytułem zabezpieczenia kredytu – wpis z dnia 13 września 2005 roku. 

Na terenie nieruchomości prowadzona jest inwestycja, polegająca na rozbudowie budynku biurowego 
wraz z halą produkcyjną o łącznej kubaturze 15.462 m3, prowadzona przy udziale środków Unii 
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Trwa postępowanie o uzyskanie ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na 
użytkowanie dotyczącego całości realizowanej inwestycji. Emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie 
rozbudowy budynku o część produkcyjną i biurowo – socjalną w części (z wyłączeniem sali 
konferencyjnej i jej zaplecza), na podstawie decyzji pozwolenia na użytkowanie nr PINB-
7353/18/293/05  wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu 
poznańskiego. 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00136241/7. 

Nieruchomość ta składa się z działki 64/17 o powierzchni 8.313 m2. Spółka nabyła własność 
nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży – umowa w formie aktu notarialnego sporządzona 
została w dniu 9 lipca 1998 roku nr Rep. A 2668/98 przez notariusza A. Adamskiego.  

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie 
przejazdu i przechodu przez działkę nr 64/17 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/19 
zapisanej w księdze wieczystej oznaczonej jako POP1P/00180139/2. 

W dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka zwykła w wysokości 6.000.000 zł na rzecz Banku 
Amerykańskiego w Polsce S.A. tytułem zabezpieczenia kredytu - wpis z dnia 7 kwietnia 2003 roku.  

Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy o kubaturze 3.420,4 m3 oraz hala o kubaturze 
8.292,7 m3. 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00218712/9 

Nieruchomość ta składa się z działek 64/24 o powierzchni 3.541 m2 , 64/25 o powierzchni 76 m2 , 
64/26 o powierzchni 153 m2 , 64/27 o powierzchni 304 m2 , 64/28 o powierzchni 6.500 m2 oraz 64/29 o 
powierzchni 1,3088 ha. Spółka nabyła własność nieruchomości na podstawie umowy sporządzonej w 
formie aktu notarialnego nr Rep. 8600/2005 przez notariusza A. Adamskiego, zawartej pod warunkiem 
nie skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przysługującego jej,  na 
podstawie przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, 
poz. 592), prawa pierwokupu oraz na podstawie aktu notarialnego obejmującego oświadczenie o 
przeniesieniu własności nieruchomości, nr Rep. 10.268/2005 sporządzonego w dniu 13 grudnia 2005 
roku przez notariusza A. Adamskiego w Poznaniu.  

W księdze wieczystej w dziale III wpisana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez 
działkę nr 64/18 z mapy 3 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zapisanej w kw 136241 
i kw 180139 – przeniesiono do współobciążenia z kw nr PO1P/00066276/9. 

W księdze wieczystej w dziale IV wpisana jest hipoteka kaucyjna w kwocie 18.000.000 zł na rzecz 
ING Bank Śląski S.A. tytułem zabezpieczenia wierzytelności odsetkowej, prowizji i innych kosztów z 
umowy kredytowej 8712005001000249/00 - wpis  z dnia 18 lipca 2006 roku. 
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Prawem związanym z własnością nieruchomości jest nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek nr od 64/24 do 64/29 przez działkę nr 64/30 zapisaną w kw 
PO1P/00066276/2 polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz prawie prowadzenia prac 
związanych z doprowadzeniem mediów. 

Na nieruchomości zlokalizowana jest hala magazynowa wraz budynkiem socjalno – biurowym, o 
łącznej kubaturze 22.255 m3. Emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie powyższych obiektów na 
podstawie decyzji Nr PINB-7353/18/165/06 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
powiatu poznańskiego. Do zakończenia całości inwestycji prowadzonej na nieruchomości pozostało 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji LNG, budynku administracyjno – biurowego wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00218711/2. 

Nieruchomość ta składa się z działki nr 63/9 o powierzchni 4.547 m2 . Spółka nabyła własność 
nieruchomości na podstawie warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego 
nr Rep. 8605/2005 przez notariusza A. Adamskiego oraz na podstawie aktu notarialnego 
obejmującego oświadczenie o przeniesieniu własności nieruchomości, nr Rep. 10.275/2005 
sporządzonego w dniu 13 grudnia 2005 roku przez notariusza A. Adamskiego w Poznaniu.  

Na nieruchomości tej nie ustanowiono obciążeń. 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00097651/8 

Nieruchomość ta składa się z działki nr 64/8 o powierzchni 2.188 m2 . Spółka nabyła własność 
nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w dniu 5 kwietnia 2006 roku w formie 
aktu notarialnego nr Rep. 2652/2006 przez notariusza A. Adamskiego w Poznaniu. Na nieruchomości 
usytuowany jest parking dla samochodów osobowych. 

Na nieruchomości tej nie ustanowiono obciążeń. 

 Nieruchomość położona w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną jako PO1P/00221524 

Nieruchomość ta składa się z działki nr 62/10 o powierzchni 9.303 m2 . Spółka nabyła własność 
nieruchomości na podstawie warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego 
nr Rep. 2367/2006 przez notariusza A. Adamskiego oraz na podstawie aktu notarialnego 
obejmującego oświadczenie o przeniesieniu własności nieruchomości, nr Rep. 3545/2006 
sporządzonego w dniu 9 maja 2006 roku przez notariusza A. Adamskiego w Poznaniu. Nieruchomość 
wykorzystywana jest jako magazyn zewnętrzny. 

Na nieruchomości tej nie ustanowiono obciążeń. 

6.1.2.2 Nieruchomości najmowane przez Emitenta 

 Lokal użytkowy stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie i fizycznie część budynku położonego w 
Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 41, o łącznej powierzchni 413,23 m2. Emitent objął wyżej 
wskazany lokal w posiadanie na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 21 sierpnia 2006 roku 
ze spółką SMFP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Lokal 
będzie wykorzystywany jako biuro Emitenta w Warszawie. 

 Budynek zlokalizowany w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8, o łącznej powierzchni 688,00 m2 . 
Emitent objął wyżej wskazany budynek w posiadanie na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 
31 października 2005 roku ze spółką TESGAS sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa 
została zawarta na okres 66 miesięcy. Budynek jest wykorzystywany na cele biurowe. 

 Budynek zlokalizowany w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8, o łącznej powierzchni 646,7 m2 . 
Emitent objął wyżej wskazany budynek w posiadanie na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 
31 października 2005 roku ze spółką TESGAS sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa 
została zawarta na okres 66 miesięcy Budynek jest wykorzystywany na cele biurowe. 
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6.1.3 Opis planów inwestycyjnych Emitenta w środki trwałe 

Do końca 2006 roku Emitent kontynuować będzie realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą 
„Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii”. 
Całkowite nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 47 830 tys zł. Na realizację 
przedsięwzięcia zostało Emitentowi przyznane w listopadzie 2004 roku wsparcie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw Lata 2004 - 2006. W dniu 13 stycznia 2005 roku została zawarta umowa z Ministrem 
Gospodarki i Pracy o dofinansowanie w kwocie 11.956.608 zł. Dodatkowo przyznano 2.052.512 zł 
wsparcia na utworzenie w związku z realizacją projektu 110 nowych miejsc pracy. 

Na koniec III kwartału 2006 roku łączna kwota wydatków na nakłady inwestycyjne poniesione w 
ramach realizacji opisywanego przedsięwzięcia wyniosła 37 490 tys zł.  

Na pozostałą część wydatków w projekcie w wysokości 10 340 tys zł, składać się będą do końca 2006 
roku: 

 dalsze wydatki związane z budową nowego budynku socjalno-biurowego wraz z halą 
warsztatową, 

 zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia technicznego w tym m.in. sprzętu 
budowlanego, sprzętu inspekcyjno-renowacyjnego kanalizacji, instalacji skroplonego gazu 
ziemnego (LNG), wyposażenia warsztatów, urządzeń biurowych oraz sprzętu 
informatycznego. 

Źródłem finansowania powyższej inwestycji są środki własne w wysokości 25% wartości inwestycji, a 
w pozostałej części kredyt inwestycyjny. Zabezpieczeniem udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 
kredytu inwestycyjnego w wysokości 36.000.000 zł są hipoteki kaucyjne wpisane w księgach 
wieczystych PO1P/00091909/0 oraz PO1P/00218712/9, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
nieruchomości objętych ww księgami wieczystymi, zastaw rejestrowy na sfinansowanych kredytem 
aktywach trwałych oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej aktywów objętych ww zastawem 
rejestrowym. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 
projektu z dnia 13 stycznia 2005 roku, jest wypłacane w kwartalnych transzach, po zakończeniu 
poszczególnych etapów przedsięwzięcia wskazanych w harmonogramie realizacji projektu 
stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. 

6.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ 
na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

W przedsiębiorstwie Emitenta funkcjonuje Program Zintegrowanych Systemów Zarządzania nr 1 
dotyczący selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiednio segregowane i przechowywane odpady są 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych przekazywane uprawnionym odbiorcom. Emitent 
uzyskał decyzję Starosty Poznańskiego nr WS.IX-7647-88/04 z dnia 12 października 2004 roku w 
sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, na podstawie której zostały 
ustalone rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczone do wytworzenia w ciągu roku. 
Decyzja jest ważna do dnia 30 września 2014 roku. Z uwagi na prowadzenie przez Emitenta stałego 
monitoringu w zakresie wytwarzania odpadów i realizacji planu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko, Emitent po uzyskaniu wyżej wskazanej decyzji zmniejszył ilość 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Taka sytuacja spowodowała konieczność aktualizacji 
decyzji nr WS.IX-7647-88/04, która została zmieniona w dniu 10 października 2005 roku, na 
podstawie decyzji zmieniającej nr WS.IX.767-99/05. 

Ponadto Emitent uzyskał, decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.VIII-6223-17-38/2004 z dnia 3 
grudnia 2004 roku, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków 
deszczowych do gruntu – trzech zbiorników bezodpływowych na terenie działek Emitenta. Pozwolenie 
jest ważne do 15 grudnia 2008 roku. 

Na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez niego rzeczowych aktywów trwałych.  

7 Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej 

7.1 Sytuacja finansowa Emitenta i Grupy Kapitałowej 
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Ocenę sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej dokonano w oparciu o zbadane sprawozdania 
finansowe za lata obrotowe 2003, 2004, 2005 oraz sprawozdania finansowe za 3 kwartały 2005 r. i 3 
kwartały 2006 r. (niepodlegające przeglądowi). 

Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2003-2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską). 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W analizowanym okresie, zarówno przychody ze sprzedaży Emitenta, jak i jego wyniki finansowe 
istotnie zwiększały się.   

W 2005 r. przychody ze sprzedaży Emitenta zwiększyły się o 58,3% w porównaniu do roku 
poprzedniego i osiągnęły poziom 300 487 tys. zł.  W ujęciu wartościowym, największy wpływ na 
osiągnięty wzrost sprzedaży miał wzrost przychodów z realizacji kontraktów w zakresie ochrony 
środowiska i hydrotechniki oraz przesyłu . W tym samym czasie zysk operacyjny Emitenta zwiększył 
się o 33,3%, a zysk netto o 34,2%. Głównym czynnikiem wpływającym na osiągany wynik netto jest 
działalność podstawowa. 

Przychody ze sprzedaży uzyskane przez Emitenta w 3 kwartałach 2006 r. były wyższe od sprzedaży 
w analogicznym okresie 2005 r. o 21,8%. W ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku 2005, 
największy wpływ na osiągnięty wzrost sprzedaży miał wzrost przychodów z realizacji kontraktów w 
zakresie ochrony środowiska i hydrotechniki. W tym samym czasie zysk operacyjny Emitenta 
zwiększył się o 64,7%, a zysk netto o 56,2%. Głównym czynnikiem wpływającym na osiągany wynik 
netto jest działalność podstawowa. 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2003-2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 
2006 r. 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 223 828 183 703 300 487 189 758 189 758 158 768
Koszty sprzedanych produktów 185 521 154 804 252 859 150 886 151 492 125 210
Wynik brutto na sprzedaży 38 307 28 899 47 628 38 872 38 266 33 558
Koszty sprzedaży 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 16 609 13 256 21 915 20 429 16 468 16 512
Wynik na sprzedaży 21 698 15 643 25 713 18 443 21 798 17 046
Pozostałe przychody operacyjne 7 836 3 600 5 474 3 975 3 975 4 027
Pozostałe koszty operacyjne 2 210 2 658 4 004 2 025 1 750 4 102
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 27 324 16 585 27 183 20 393 24 023 16 971
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 33 305 21 466 33 724 25 420 29 951 22 554
Przychody finansowe (netto) 244 830 0 0 4 044 12 130
Koszty finansowe (netto) 0 0 3 214 2 246 6 175 13 833
Wynik przed opodatkowaniem 27 568 17 415 23 969 18 147 21 892 15 267
Wynik netto 21 598 13 830 18 018 13 425 17 252 12 692

Za okres (tys. zł)
Wyszczególnienie

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 421 959 239 525 408 539 216 087 216 087 180 665
Koszty sprzedanych produktów 346 918 198 543 337 362 172 056 172 290 142 198
Wynik brutto na sprzedaży 75 041 40 982 71 177 44 031 43 798 38 467
Koszty sprzedaży 1 376 1 877 2 796 1 580 1 581 64
Koszty ogólnego zarządu 35 933 17 957 31 047 22 544 18 625 22 889
Wynik na sprzedaży 37 732 21 148 37 334 19 907 23 592 15 514
Pozostałe przychody operacyjne 16 322 3 754 9 493 4 379 4 379 4 224
Pozostałe koszty operacyjne 6 604 2 682 4 842 2 386 2 092 5 450

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 -654 -654 -78 0 0

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 47 450 21 566 41 331 21 822 25 879 14 289
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 58 628 27 532 50 165 28 511 32 568 21 589
Zyski/straty z inwestycji w jednostki powiązane -2 550 8 632 7 532 0 0 0
Przychody finansowe (netto) 0 0 0 0 4 086 3 729
Koszty finansowe (netto) 1 811 91 3 526 2 748 6 631 14 278
Wynik przed opodatkowaniem 43 089 30 107 45 337 19 074 22 925 13 803
Wynik netto, z tego przypadajacy: 33 314 25 253 36 947 13 964 18 141 11 133
   - akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 099 23 477 36 076 13 947 18 128 11 301
   - akcjonariuszom mniejszościowym 3 215 1 776 871 17 13 -169

Za okres (tys. zł)
Wyszczególnienie
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Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W analizowanym okresie, zarówno przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej, jak i jej wyniki 
finansowe zwiększały się istotnie.   

W 2005 r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się o 89,1% w porównaniu do roku poprzedniego 
i osiągnęły poziom 408 539 tys. zł. W ujęciu wartościowym, największy wpływ na wzrost sprzedaży 
miał wzrost przychodów z realizacji kontraktów w zakresie ochrony środowiska i hydrotechniki. W tym 
samym czasie zysk operacyjny zwiększył się o 89,4%, a zysk netto o 164,6 %. Głównym czynnikiem 
wpływającym na osiągany wynik netto jest działalność podstawowa. 

Przychody ze sprzedaży uzyskane przez Grupę w ciągu 3 kwartałów 2006 r. były wyższe od 
sprzedaży w analogicznym okresie 2005 r. o 76,2%. W ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku 
2005, największy wpływ na osiągnięty wzrost sprzedaży miał wzrost przychodów z realizacji 
kontraktów w zakresie ochrony środowiska i hydrotechniki. Istotny wpływ na wzrost skonsolidowanych 
przychodów ze sprzedaży miało także rozszerzenie Grupy. W tym samym czasie zysk operacyjny 
Grupy zwiększył się o 120,0%, a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego o 
28,2%. Głównym czynnikiem wpływającym na osiągany wynik netto jest działalność podstawowa. 

7.1.1 Ocena rentowności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

W ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: 

 Rentowność sprzedaży – zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży, 

 Rentowność działalności operacyjnej – zysk na działalności operacyjnej / przychody ze 
sprzedaży, 

 Rentowność brutto – zysk brutto / przychody ze sprzedaży, 

 Rentowność netto – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego / 
przychody ze sprzedaży, 

 Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 
/ aktywa, 

 Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego / kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego, 

 Rentowność aktywów trwałych – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego / aktywa trwałe. 

7.1.1.1 Ocena rentowności Emitenta 

Wskaźniki rentowności Emitenta w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach  
2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 
Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Rentowność sprzedaży 9,7% 8,5% 8,6% 9,7% 11,5% 10,7%
Rentowność działalności operacyjnej 12,2% 9,0% 9,0% 10,7% 12,7% 10,7%
Rentowność brutto 12,3% 9,5% 8,0% 9,6% 11,5% 9,6%
Rentowność netto 9,6% 7,5% 6,0% 7,1% 9,1% 8,0%
Rentowność aktywów - ROA** 4,4% 3,6% 3,6% 4,9% 6,2% 8,2%
Rentowność kapitału własnego - ROE** 8,0% 10,7% 10,6% 9,3% 12,0% 36,5%
Rentowność aktywów trwałych* 8,7% 12,5% 8,1% 22,9% 26,5% 23,4%

Wskaźniki rentowności
Za okres 
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Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
** Wskaźniki obliczono w oparciu o zysk zanualizowany.  

W całym analizowanym okresie działalność Emitenta była rentowna. W poszczególnych latach analizy 
sytuacja finansowa Emitenta poprawiała się w stosunku do roku poprzedniego, co znalazło 
odzwierciedlenie w zwiększeniu zyskowności na wszystkich poziomach wyniku finansowego. 

Podstawowa działalność jest głównym czynnikiem wpływającym na wynik netto osiągany przez 
Emitenta. W 2005 r. nastąpił jednak spadek większości wskaźników rentowności. Sytuacja ta wynika 
głównie z faktu realizacji przez Emitenta znaczących kontraktów w obszarze ochrony środowiska w 
formule konsorcjalnej, jako lider konsorcjum. Powoduje to iż przychód z kontraktu w całości 
księgowany jest przez lidera konsorcjum, przy czym realizuje on zakres częściowy zgodnie z umową 
konsorcjum przez co uzyskuje niższą rentowność. Obecna polityka Zarządu Emitenta zmierza do 
samodzielnego pozyskiwania zamówień przez PBG S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej, co pozwoli 
na konsumowanie całej marży z kontraktu. Z uwagi na duży udział w portfelu PBG S.A. kontraktów w 
tym obszarze, przyjęta polityka wpłynie pozytywnie na ogólną rentowność i wyniki finansowe Spółki. 
Wskaźnik rentowności sprzedaży Emitenta w roku 2005 zmniejszył się w porównaniu do 2004 r. o 1,1 
punktu procentowego. Jednak wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej w roku 2005 nie uległy 
pogorszeniu w stosunku do roku 2004, ze względu na wspólną realizację w formule konsorcjalnej 
większości kontraktów w ochronie środowiska. 

W 2005 r. wartość wskaźnika ROA Emitenta zmniejszyła się w stosunku do 2004 r. o 1,3 punktu 
procentowego. Zmniejszenie tego wskaźnika jest wynikiem znacznie szybszego wzrostu wartości 
aktywów Emitenta, wynikającego ze zwiększenia jego skali działalności (wzrost o 81,5% w stosunku 
do 2004 r.), w porównaniu do wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 34,2% w stosunku do 2004 r.).   

W 2005 r., wartość kapitału własnego Emitenta zwiększyła się o 17,4% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wolniejszy wzrost wartości kapitału własnego Emitenta w 
stosunku do wzrostu zysku netto w porównaniu do roku 2004 (o 34,2) przyczynił się do zwiększenia 
wartości wskaźnika ROE w roku 2005 o 1,3 punktu procentowego (w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego).  

W 3 kwartałach 2006 r. działalność Emitenta była rentowna. W porównaniu z analogicznym okresem 
2005 r. wskaźniki rentowności (za wyjątkiem wskaźnika rentowności kapitału własnego – ROE oraz 
wskaźnika rentowności aktywów trwałych) osiągnęły wyższe wartości. Wskaźnik rentowności 
sprzedaży Emitenta w okresie 3 kw. 2006 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 
roku poprzedniego o 1,2 punktu procentowego. 

W okresie 3 kwartałów 2006 r. wartość wskaźnika ROA Emitenta zwiększyła się w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,8 punktu procentowego. Zwiększenie tego wskaźnika 
jest wynikiem wolniejszego wzrostu wartości aktywów Emitenta, wynikającego ze zwiększenia jego 
skali działalności (wzrost o 20,6% w stosunku do 3 kw. 2005 r.), w porównaniu do wzrostu wartości 
zysku netto (wzrost o 47,8% w stosunku do 3 kw. 2005 r.).   

W okresie 3 kwartałów 2006 r. wartość wskaźnika rentowności ROE zmniejszyła się w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,7 punktu procentowego. Zmniejszenie tego wskaźnika 
jest wynikiem znacznie szybszego wzrostu wartości kapitału własnego Emitenta, wynikającego z 
podwyższenia kapitału zakładowego ( wzrost o 98,3% w stosunku do 3 kw. 2005 r.), w porównaniu do 
wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 47,8% w stosunku do 3 kw. 2005 r.).    
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7.1.1.2 Ocena rentowności Grupy Kapitałowej 

Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2005 r.  
i 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską,  sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
** Wskaźniki obliczono w oparciu o zysk zanualizowany.  

W całym analizowanym okresie działalność Grupy Kapitałowej była rentowna. W poszczególnych 
latach analizy sytuacja finansowa Grupy poprawiała się w stosunku do roku poprzedniego, co znalazło 
odzwierciedlenie w zwiększeniu zyskowności na wszystkich poziomach wyniku finansowego. Ponadto 
w roku 2005 wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej uległy znacznym zmianom ze względu na 
włączenie do Grupy nowych spółek (Hydrobudowa Włocławek S.A., Metorex Sp. z o.o. oraz Infra Sp. 
z o.o.) oraz zmianę sposobu konsolidacji (z praw własności na metodę pełną) spółki KRI. 

Podstawowa działalność jest głównym czynnikiem wpływającym na wynik netto osiągany przez Grupę 
Kapitałową. W 2005 r. zmniejszeniu uległ jedynie wskaźnik rentowności sprzedaży Grupy o 0,1 punktu 
procentowego w porównaniu do 2004 r.  

W 2005 r. wartość wskaźnika ROA Grupy Kapitałowej zwiększyła się w stosunku do 2004 r. o 0,8 
punktu procentowego. Zwiększenie tego wskaźnika jest wynikiem znacznie wolniejszego wzrostu 
wartości aktywów Grupy (wzrost o 117,9% w stosunku do 2004 r.), w porównaniu do wzrostu wartości 
zysku netto (wzrost o 164,6% w stosunku do 2004 r.).  

W 2005 r., wartość kapitału własnego Grupy zwiększyła się o 28,8% w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Wolniejszy wzrost wartości kapitału własnego Emitenta w stosunku do 
wzrostu zysku netto w porównaniu do roku 2004 (o 164,6%) przyczynił się do zwiększenia wartości 
wskaźnika ROE w roku 2005 o 10,5 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu 
roku poprzedniego.  

W 3 kwartałach 2006 r. działalność Grupy Kapitałowej była rentowna. W porównaniu z analogicznym 
okresem 2005 r. wskaźniki rentowności (za wyjątkiem wskaźnika rentowności brutto, rentowności 
netto, rentowności kapitału własnego – ROE oraz wskaźnika rentowności aktywów trwałych) osiągnęły 
wyższe wartości. Wskaźnik rentowności sprzedaży Emitenta w okresie 3 kw. 2006 r. zwiększył się w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,1 punktu procentowego. 

W okresie 3 kwartałów 2006 r. wartość wskaźnika ROA Grupy Kapitałowej zwiększyła się w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,5 punktu procentowego. Zwiększenie tego wskaźnika 
jest wynikiem wolniejszego wzrostu wartości aktywów Grupy Kapitałowej, wynikającego ze 
zwiększenia jego skali działalności (wzrost o 42,9% w stosunku do 3 kw. 2005 r.), w porównaniu do 
wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 59,5% w stosunku do 3 kw. 2005 r.).   

W okresie 3 kwartałów 2006 r. wartość wskaźnika rentowności ROE zmniejszyła się w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,9 punktu procentowego. Zmniejszenie tego wskaźnika 
jest wynikiem znacznie szybszego wzrostu wartości kapitału własnego Grupy Kapitałowej, 
wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego ( wzrost o 109,1% w stosunku do 3 kw. 2005 r.), 
w porównaniu do wzrostu wartości zysku netto (wzrost o 59,5% w stosunku do 3 kw. 2005 r.).    

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Rentowność sprzedaży 8,9% 8,8% 9,1% 9,2% 10,9% 8,6%
Rentowność działalności operacyjnej 11,2% 9,0% 10,1% 10,1% 12,0% 7,9%
Rentowność brutto 10,2% 12,6% 11,1% 8,8% 10,6% 7,6%
Rentowność netto 7,1% 9,8% 8,8% 6,5% 8,4% 6,3%
Rentowność aktywów - ROA* 4,6% 4,1% 5,4% 4,6% 5,9% 6,8%
Rentowność kapitału własnego - ROE* 12,4% 16,3% 20,3% 9,8% 12,7% 34,8%
Rentowność aktywów trwałych* 12,6% 14,6% 18,4% 20,5% 24,0% 17,6%

Za okres 
Wskaźniki rentowności
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7.1.2 Wielkość i struktura aktywów obrotowych Emitenta i Grupy Kapitałowej 

7.1.2.1 Wielkość i struktura aktywów obrotowych Emitenta 

Aktywa obrotowe Emitenta i ich struktura w latach 2003-2004. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
Sprawozdania finansowe za lata 2003-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

Aktywa obrotowe Emitenta i ich struktura w latach 2004-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 
2006 r. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za 2004 r., 2005 r. oraz  3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W analizowanym okresie dominującą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły należności 
krótkoterminowe (58,2% w 2005 r.). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw i usług.  
W 2005 r. należności z tytułu dostaw i usług stanowiły 96,9% wartości należności krótkoterminowych 
Emitenta (blisko 30% wartości należności handlowych w 2005 r. stanowiły należności 
przeterminowane). 

Ponadto w 2005 r. istotną pozycję stanowiły także kontrakty długoterminowe (17,2%) oraz środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty (9,9%). Wartość zapasów oraz innych aktywów krótkoterminowych  
Emitenta miała stosunkowo niski udział w aktywach obrotowych.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., podobnie jak w całym analizowanym okresie, dominującą 
pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły należności krótkoterminowe (46,6%). Istotną pozycję 
stanowiły także kontrakty długoterminowe (33,5%).  

7.1.2.2 Wielkość i struktura aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej 

Aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej i ich struktura w latach 2003-2004 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta. 

Sprawozdania finansowe za lata 2003-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004*
Zapasy 10 360 7 182 7 364 2 819 3,5% 2,1% 2,7% 1,3%
Kontrakty długoterminowe 97 949 51 361 47 731 26 697 33,5% 14,8% 17,2% 12,4%
Należności krótkoterminowe 136 127 154 489 161 356 135 537 46,6% 44,5% 58,2% 62,8%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 25 763 13 251 28 828 5 197 8,8% 3,8% 10,4% 2,4%
Inne aktywa krótkoterminowe 8 797 5 318 4 184 2 011 3,0% 1,5% 1,5% 0,9%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 062 115 518 27 548 43 641 4,5% 33,3% 9,9% 20,2%
Ogółem 292 058 347 119 277 011 215 902 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Aktywa obrotowe
Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura na koniec okresu

2004 2003 2004 2003
Zapasy 4 631 2 370 2,2% 2,4%
Należności krótkoterminowe 118 348 61 169 55,8% 60,7%
Inwestycje krótkoterminowe 48 860 12 654 23,1% 12,6%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 132 24 586 18,9% 24,4%
Ogółem 211 971 100 780 100,0% 100,0%

Aktywa obrotowe
Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura na koniec okresu

2004 2003 2004 2003
Zapasy 6 993 2 370 3,0% 2,3%
Należności krótkoterminowe 137 762 61 991 58,9% 60,8%
Inwestycje krótkoterminowe 48 501 12 680 20,7% 12,4%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 534 24 842 17,3% 24,4%
Ogółem 233 790 101 883 100,0% 100,0%

Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura na koniec okresu
Aktywa obrotowe
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Aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej i ich struktura w latach 2004-2005 oraz  3 kwartałach 2005 r. i 3 
kwartałach 2006 r. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za  2004 r., 2005 r. oraz  3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR  ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W analizowanym okresie dominującą pozycję aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej stanowiły 
należności krótkoterminowe (47,5% w 2005 r.). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw 
i usług. W 2005 r. należności z tytułu dostaw i usług stanowiły 89,7% wartości należności 
krótkoterminowych Grupy (około 26% wartości należności handlowych w 2005 r. stanowiły należności 
przeterminowane). 

W 2005 r. istotną pozycję stanowiły także kontrakty długoterminowe (26,3%), których udział w 
aktywach obrotowych Grupy Kapitałowej wzrósł o 15,1%, co związane było z konsolidacją spółki 
Hydrobudowa Włocławek S.A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiły w roku 2005 17,4% w 
aktywach obrotowych Grupy. Wartość zapasów oraz innych aktywów krótkoterminowych Grupy 
Kapitałowej miała stosunkowo niski udział w aktywach obrotowych.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r. dominującą pozycję aktywów obrotowych Grupy 
Kapitałowej stanowiły kontrakty długoterminowe (45,5%). Istotną pozycję stanowiły także należności 
krótkoterminowe (40,6%). 

7.1.3 Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta i Grupy Kapitałowej 

W ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: 

 Okres rotacji zapasów - zapasy * 360 (270) dni / koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, 

 Okres inkasa należności - należności handlowe * 360 (270) dni / przychody ze sprzedaży, 

 Okres spłaty zobowiązań - zobowiązania handlowe * 360 (270) dni / koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów. 

7.1.3.1 Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta 

Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 2005 r. 
i 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdania finansowe za  2004 r., 2005 r. oraz  3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

Emitenta charakteryzuje stosunkowo krótki okres zwrotu zapasów, co jest związane z charakterem 
prowadzonej działalności oraz świadczy o efektywnym zarządzaniu zapasami.  

Okres inkasa należności Emitenta uległ skróceniu w 2005 r. o 63 dni w stosunku do 2004 r. Jednak 
tak długi okres spływu należności wynika ze specyfiki kontraktów realizowanych przez Emitenta i 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Okres rotacji zapasów (w dniach) 15 13 10 7 11 7
Okres inkasa należności (w dniach) 147 203 187 250 217 133
Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 127 117 106 147 138 129

Wskaźniki sprawności zarządzania
Za okres 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004*
Zapasy 18 461 11 402 11 901 4 776 3,1% 2,4% 2,5% 2,0%
Kontrakty długoterminowe 268 714 128 197 123 859 26 696 45,5% 27,4% 26,3% 11,2%
Należności krótkoterminowe 239 729 186 158 223 689 155 410 40,6% 39,8% 47,5% 65,4%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw 
własności 0 0 0 1 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 8 401 14 036 22 946 3 575 1,4% 3,0% 4,9% 1,5%
Inne aktywa krótkoterminowe 10 646 8 045 6 463 2 414 1,8% 1,7% 1,4% 1,0%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 187 119 462 81 817 43 795 7,5% 25,6% 17,4% 18,4%
Ogółem 590 138 467 300 470 675 237 766 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura na koniec okresu
Aktywa obrotowe
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odbiorców jego usług. W 2005 r. na poziom wskaźnika miało także wpływ pozyskanie kontraktów w 
dziedzinie ochrony środowiska współfinansowanych przez Unię Europejską, które są rozliczane 
według ściśle określonych zasad i długotrwałych procedur.  

W 2005 r. Emitent szybciej spłacał swoje zobowiązania niż inkasował należności. Oznacza to, iż w 
większym stopniu kredytował odbiorców, niż korzystał ze środków swoich dostawców w finansowaniu 
działalności.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., podobnie jak w 2005 r. okres spłaty zobowiązań Emitenta 
był krótszy od okresu inkasa należności, lecz różnica pomiędzy tymi okresami zmalała do 20 dni.    

7.1.3.2 Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy Kapitałowej 

Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz w 3 kwartałach 
2005 r. i 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdania finansowe za  2004 r., 2005 r. oraz  3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR  ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

Grupę Kapitałową charakteryzuje stosunkowo krótki okres zwrotu zapasów, co jest związane z 
charakterem prowadzonej działalności oraz świadczy o efektywnym zarządzaniu zapasami. 

Okres inkasa należności Grupy Kapitałowej uległ skróceniu w 2005 r. o 71 dni w stosunku do 2004 r. 
Jednak tak długi okres spływu należności wynika ze specyfiki kontraktów realizowanych przez Grupę i 
odbiorców jego usług. W 2005 r. na poziom wskaźnika miało także wpływ pozyskanie kontraktów w 
dziedzinie ochrony środowiska współfinansowanych przez Unię Europejską, które są rozliczane 
według ściśle określonych zasad i długotrwałych procedur.  

W 2005 r. Grupa szybciej spłacała swoje zobowiązania niż inkasowała należności. Oznacza to, iż w 
większym stopniu kredytowała odbiorców, niż korzystała ze środków swoich dostawców w 
finansowaniu działalności.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., w odróżnieniu do roku 2005 r. okres spłaty zobowiązań 
był dłuższy od okresu inkasa należności. Różnica pomiędzy tymi okresami wyniosła 15 dni.    

7.2 Wynik operacyjny Emitenta i Grupy Kapitałowej 

7.2.1 Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

7.2.1.1 Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności Emitenta  

Na wynik działalności Emitenta w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2006 r. wpływ miały 
następujące czynniki i nietypowe zdarzenia: 

 W 2003 r.: 

• Osiągnięcie przychodów z tytułu sprzedaży know-how (Compact Pipe) w wysokości  
2 000 tys. zł, 

• Poniesienie kosztów z tytułu darowizn w wysokości 1 691 tys. zł, 

• Poniesienie straty na zbyciu wierzytelności Fabryki Papieru CYPERUS w Jeleniej Górze 
w wysokości 5 989 tys. zł, 

• W wyniku umorzenia udziałów w KRI Sp. z o.o. Emitent osiągnął wynik na transakcji w 
wysokości 8 522 tys. zł, 

• Osiągnięcie w wyniku sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. oraz udziałów 
spółki KRI Sp. z o.o. zysku w wysokości 1 818 tys. zł. 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Okres rotacji zapasów (w dniach) 14 16 13 10 15 6
Okres inkasa należności (w dniach) 125 177 177 248 222 117
Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 140 159 122 149 148 114

Wskaźniki sprawności zarządzania
Za okres 



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 72

 W 2004 r.: 

• Pozyskanie środków z emisji akcji (96 330 tys. zł), które m.in. zostały wykorzystane na 
zakup specjalistycznego sprzętu i technologii, przejęcia podmiotów świadczących usługi 
budowlane oraz zwiększenie zasobów materialnych. Umożliwiło to pozyskiwanie przez 
Emitenta projektów o znacznej wartości jednostkowej, zwiększenie zdolności wytwórczych 
i umocnienie pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlanych w obszarze gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz w zakresie ochrony środowiska,  

• Otrzymanie z Ministerstwa Gospodarki i Pracy pozytywnej opinii Komitetu Sterującego 
Zespołu do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, w sprawie 
dofinansowania nowej inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Łączna kwota wsparcia dla 
Emitenta wynosi ok. 14 000 tys. zł, z czego na nakłady inwestycyjne przypada blisko  
12 000 tys. zł oraz tworzenie nowych miejsc pracy ok. 2 000 tys. zł, 

• Nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki ATG Sp. z o.o. za kwotę 4 047 tys. zł oraz 
75% udziałów spółki PGS Sp. z o.o. za kwotę 2 001 tys. zł. 

 W 2005 r.: 

• Pozyskanie środków pieniężnych z tytułu emisji obligacji na okaziciela w wysokości  
110 000 tys. zł (emisja miała miejsce 23 września 2005 r., wykup obligacji nastąpi po  
2,5 roku). 

• Nabycie przez Emitenta 99,56 % udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
„Metorex” Sp. z o.o. za kwotę 2 717 tys. zł  oraz 99,56% udziałów w spółce Infra Sp. z o.o. 
za kwotę 4 433 tys. zł. 

• Zwiększenie z 49% do 99,99% udziałów w spółce KRI Sp. z o.o. za kwotę 1 690 tys. zł 
oraz podwyższenie kapitału spółki KRI Sp. z o.o. o kwotę 5 517 tys. zł. Łącznie, w spółkę 
KRI zainwestowano w 2005 roku kwotę 7 207 tys. zł.  

• Podwyższenie kapitału w spółce PGS Sp. z o.o. o kwotę 1 000 tys. zł 

• Nabycie akcji (przez dwukrotne podwyższenie kapitału) w spółce Hydrobudowa 
Włocławek S.A. (67 842 tys. zł),  

• W wyniku konwersji wierzytelności przejęcie udziałów w spółce Budownictwo Naftowe 
Naftomontaż Sp. z o.o. (3 500 tys. zł), 

 W 3 kwartałach 2006 r.: 

• W lutym 2006 roku, po dokonaniu przydziału akcji, Emitent nabył w drodze 
przeprowadzonej subskrypcji 1 690 tys. akcji serii H (65,87 %) spółki Hydrobudowa Śląsk 
S.A. Emitent sfinansował zakup akcji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. ze środków 
uzyskanych z emisji akcji serii E. W maju 2006 roku Emitent nabył kolejne 267 tys. szt. 
akcji serii I spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., w wyniku dokonanego przydziału, w ramach 
przeprowadzonej oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Po 
zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Hydrobudowy 
Śląsk S.A. w wyniku emisji akcji serii I, Emitent stał się posiadaczem łącznie 1 957 tys. 
akcji zwykłych spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. W wyniku transakcji udział Emitenta spadł 
do 58,15% w kapitale zakładowym i do 58,10% w ogólnej liczbie głosów. 

• Podniesienie kapitału w marcu 2006 roku w spółce KRI Sp. z o.o. o kwotę 11 500 tys. zł 
oraz w czerwcu br. o kwotę 14 500 tys. zł. Pierwsze podniesienie kapitału zostało 
zarejestrowane w KRS w kwietniu 2006 roku, a kolejne we wrześniu tego roku. 

• Podniesienie kapitału w marcu 2006 roku w spółce Infra Sp. z o.o. o kwotę 4 000 tys. zł. 
Rejestracja w KRS nastąpiła w maju 2006 roku. 

• Nabycie przez Emitenta w maju 2006 roku 100 % akcji  (28,7 tys. szt.) w spółce KB-GAZ 
S.A. za kwotę 1 699 tys. zł. 

• Zbycie przez Emitenta na rzecz Gminy Lubicz 244 udziałów w „elwik” Sp. z o.o. za łączną 
kwotę 122 tys. zł. Tym samym udział Emitenta w spółce „elwik” Sp. z o.o. spadł do 15%. 

• Pozyskanie środków z drugiej emisji akcji (138 000 tys. zł), które zostały wykorzystane na 
zakup akcji spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., dokapitalizowanie spółek z Grupy 
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Kapitałowej, zakup udziałów w spółce KB GAZ S.A., zakup sprzętu informatycznego oraz 
oprogramowania, zakup sprzętu budowlanego oraz spłatę kredytu w WestLB Bank Polska 
S.A. 

7.2.1.2 Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności  Grupy Kapitałowej 

Na wynik działalności Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2006 r. wpływ miały 
następujące czynniki i nietypowe zdarzenia: 

 W 2003 r.: 

• Osiągnięte przychody z tytułu sprzedaży know-how (Compact Pipe) w wysokości  
2 000 tys. zł, 

• Przekazanie darowizny w wysokości 1 353 tys. zł, 

• Poniesienie kosztów z tytułu zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych w 
wysokości 1 082 tys. zł, 

• Poniesienie straty w wyniku zbycia wierzytelności Fabryki Papieru CYPERUS w Jeleniej 
Górze w wysokości 5 989 tys. zł, 

• Osiągnięcie w wyniku sprzedaży udziałów w podmiotach zależnych zysku w wysokości  
10 655 tys. zł. 

 W 2004 r.: 

• Sprzedaż przez jednostkę dominującą Grupy na rzecz Tesgas Sp. z o.o. urządzeń 
niezbędnych do korzystania z Systemu Compact Pipe. Na transakcji tej Grupa osiągnęła 
przychód w wysokości 1 028 tys. zł oraz zysk w wysokości 862 tys. zł wykazany w 
rachunku zysków i strat w pozycji zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. 

 W 2005 r.: 

• Istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za 3 kwartał 2005 r. miało rozliczenie 
nabycia 51% udziałów w spółce KRI Sp. z o.o. Nadwyżka przejętych przez Grupę 
Kapitałową aktywów netto spółki KRI Sp. z o.o. nad ceną ich nabycia osiągnęła kwotę  
8 231 tys. zł i została odniesiona w wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 

• W 3 kwartale 2005 r. dokonano rozliczenia nabycia Hydrobudowy Włocławek S.A. 
Zgodnie z MSSF 3, przejęcie przez Emitenta spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. jako 
podmiotu znajdującego się pod wspólną kontrolą, nie skutkowało ustaleniem wartości 
firmy. Nadwyżkę ceny nabycia nad przejętymi aktywami netto Hydrobudowy Włocławek  
S.A. odniesiono w ciężar kapitału zapasowego (kwota 6 779 tys. zł). Ponadto na dzień  
31 lipca 2005 r. dokonano ustalenia marż na kontraktach wspólnie realizowanych przez 
Hydrobudowę Włocławek S.A. oraz PBG S.A. - kwota korygująca rozliczenie nabycia, po 
uwzględnieniu podatku odroczonego – 1 564 tys. W związku z tym kapitał zapasowy 
Grupy Kapitałowej z tytułu rozliczenia transakcji objęcia akcji w Hydrobudowie Włocławek 
uległ zmniejszeniu o 5 215 tys. zł. 

• Dnia 2 grudnia 2005 roku – postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu – zostało 
zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Hydrobudowy Włocławek S.A. o 
kwotę 60 000 tys. zł. Nowe akcje zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez 
spółkę PBG S.A.. W konsekwencji niniejszej transakcji na dzień 30 listopada 2005 roku 
dokonano ponownego rozliczenia marż na kontraktach wspólnie realizowanych przez 
PBG S.A. i Hydrobudowę Włocławek. W ich efekcie Grupa Kapitałowa PBG odzyskała 
marże w wysokości 1 020 tys. zł co wpłynęło na wzrost kapitału zapasowego Grupy 
Kapitałowej o powyższą kwotę. 

 W 3 kwartałach 2006 r.: 

• Dnia 1 września 2006 roku nastąpiło zbycie przez PBG S.A. na rzecz Gminy Lubicz 244 
udziałów w spółce „elwik” Sp. z o.o. za łączną kwotę 122 tys. zł. Tym samym udział 
Emitenta w kapitale zakładowym spółki „elwik” spadł do 15%. Sprzedaż udziałów wpłynęła 
na zmniejszenie wyniku skonsolidowanego o kwotę 2 184 tys. zł. Zmniejszenie to wynika 
z konieczności skorygowania wyniku Grupy Kapitałowej o zyski i straty, które „elwik” Sp. z 
o.o. wniosła do wyniku skonsolidowanego do momentu sprzedaży oraz o dopłatę, jaką 
Emitent wniósł do „elwik” Sp.z o.o. 
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7.2.1.3 Kluczowe czynniki rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej  

Do głównych czynników, które Emitent identyfikuje jako istotne dla swojego rozwoju zaliczyć możemy: 

 Pozyskiwanie i wykonawstwo, m.in. jako Generalny Realizator Inwestycji, kontraktów o 
znacznej wartości jednostkowej, 

 Ugruntowanie pozycji na rynku krajowym, w szczególności w obszarze związanym z 
magazynowaniem paliw i ochroną środowiska, 

 Rozszerzenie zakresu działalności o usługi  z zakresu budownictwa drogowego, 

 Systematyczny rozwój poprzez rozszerzanie zakresu działalności oraz pozyskiwanie nowych 
rynków i odbiorców usług, 

 Wysoka specjalizacja, oferowanie niszowych usług i współpraca z firmami zagranicznymi jako 
dostawcami najnowocześniejszych technologii, 

 Wykorzystanie posiadanych technologii takich jak bezwykopowa metoda renowacji rurociągów 
(Compact Pipe i Compact Slimliner), technologia LNG, technologia T.D. Williamson, 

 Dobrą sytuację ekonomiczno-finansową gwarantującą utrzymanie dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania, 

 Ciągłe doskonalenie organizacji, zarządzanie wiedzą, stałe podnoszenie kwalifikacji kadry 
menedżerskiej i inżynierskiej oraz jej zaangażowanie w realizację stawianych celów 
strategicznych, 

 Wejście na rynki zagraniczne, 

Na sytuację finansową i pozycję rynkową Emitenta i Grupy Kapitałowej będzie miał wpływ przyszły 
portfel zleceń. Obecnie i w najbliższym czasie Emitent i jego Grupa Kapitałowa uczestniczy i zamierza 
uczestniczyć w przetargach o wartości: 

 
Wyszczególnienie tys. zł. 

Magazynowanie paliw* 2 812 869

Ochrona środowiska 2 494 929

Górnictwo 510 600

Zagraniczne 378 675

Infrastruktura przemysłowa 55 000

Dystrybucja 1 575

Przesył 9 339

Razem 6 262 987

* w obszarze magazynowania paliw ujęto magazynowanie gazu ziemnego i LNG 

Źródło: Informacje uzyskane od Emitenta  

Największy udział w wartości planowanych do pozyskania przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową 
zadań mają kontrakty w zakresie magazynowania paliw oraz ochrony środowiska i hydrotechniki. 
Emitent uważa niniejszy rynek za bardzo perspektywiczny.  

7.2.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta i 
Grupy Kapitałowej  

Zmiany w sprzedaży netto  Emitenta i Grupy Kapitałowej związane były z dwiema publicznymi 
emisjami akcji PBG S.A. (pierwszą - 2 lipca 2004 roku, drugą - 31 stycznia 2006 roku). Środki 
pieniężne pozyskane w drodze pierwszej emisji akcji zostały wykorzystane, między innymi, na 
zwiększenie zasobów materialnych, które umożliwiły Emitentowi pozyskiwanie projektów o znacznej 
wartości jednostkowej i w rezultacie wpłynęły na wzrost przychodów ze sprzedaży.  

Poprzez inwestycje, ze środków z drugiej emisji, w specjalistyczny sprzęt i technologie, przejęcia 
podmiotów świadczących specjalistyczne usługi budowlane (Hydrobudowa Śląsk S.A., KB GAZ S.A.), 
Grupa Kapitałowa zwiększyła zdolności wytwórcze i umocniła swoją pozycję na rynku usług z zakresu 
ochrony środowiska i hydrotechniki. 

magazynowanie
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przemysłowa
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7.2.3 Czynniki makroekonomiczne, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na 
działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej  

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i planowane wyniki finansowe wpływają 
między innymi czynniki makroekonomiczne. Do czynników tych zaliczyć można: wzrost produktu 
krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki, zmiany legislacyjne. 

Niekorzystne zmiany któregokolwiek z poniżej omówionych wskaźników makroekonomicznych mogą 
wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej.  

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Narodowego Banku Polskiego (NBP) weryfikowane 
analizami instytutów naukowo-badawczych i ośrodków badań społecznych potwierdzają względnie 
trwały charakter ożywienia gospodarczego w Polsce. 

 PKB 

Lata 1998-2001 były okresem systematycznego zmniejszania się tempa wzrostu gospodarczego. 
Dopiero 2002 r. przyniósł przełamanie tej negatywnej tendencji. W roku 2003 nastąpiło wyraźne 
ożywienie gospodarcze – wzrost PKB wyniósł 3,8%, natomiast  na koniec 2004 r. - 5,3%. Wyniki na 
koniec 2005 r. pokazują znaczne spowolnienie tempa wzrostu PKB, który wyniósł 3,5%. Według 
prognoz rynkowych przedstawionych przez analityków BZWBK S.A., w 2006 r. PKB zwiększy się o ok. 
5,4%, natomiast w roku 2007 prognozowany jest wzrost na poziomie 5,0%. 

 Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy  

Od 2001 r. następowało ograniczanie tempa wzrostu inflacji: średnioroczny wskaźnik spadł z 5,5% w 
2001 r. do 3,5% w 2004 r. W 2003 r. inflacja w Polsce, wynosząca 0,8% była niższa niż we wszystkich 
krajach UE-15 i była jedną z najniższych wśród krajów wstępujących do UE. Dane za rok 2005 r. 
potwierdzają dalszy spadek wskaźnika inflacji do poziomu 2,1%. Średnioroczny wskaźnik inflacji na 
2006 r. szacuje się na poziomie 1,1%, natomiast na rok 2007 na poziomie 2,2%. 

Od 2001 do 2005 r. następowało łagodzenie polityki pieniężnej, skutkujące  
wielokrotnymi obniżkami stóp procentowych. Oczekuje się nieznacznego zaostrzenia warunków 
pieniężnych w roku 2006 i zmniejszenia restrykcyjności tej polityki w 2007 r. 

 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 

Istotnym elementem rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej jest dynamicznie rozwijający się rynek 
ochrony środowiska, przede wszystkim z uwagi na napływające do Polski środki z Unii Europejskiej. 
W latach 2000-2003, na dofinansowanie inwestycji Polska otrzymała z funduszy unijnych 727 mln 
EUR. Łączna kwota środków do wykorzystania na lata 2004-2006 wynosi 4,5 mld EUR, a 
przewidywana kwota środków w latach 2007-2013 ma wynieść 63 mld EUR. 

 Polityka energetyczna Polski 

„Polityka energetyczna Polski do 2025 r.” zakłada wzrost udziału gazu ziemnego jako paliwa 
ekologicznego w pierwotnych źródłach energii. Zużycie gazu ziemnego w Polsce pozostaje znacznie 
poniżej średniej krajów UE-15. W 2003 r. udział gazu w bilansie paliw pierwotnych stanowił w Polsce 
około 12% łącznego zużycia energii, przy średniej dla krajów UE-15 na poziomie 23%. 
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8 Zasoby kapitałowe Emitenta i Grupy Kapitałowej 

8.1 Źródła kapitału Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Źródła finansowania Emitenta w latach 2003-2004. 

Źródło: Sprawozdanie finansowe Emitenta 
Sprawozdania finansowe za lata 2003-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

Źródła finansowania Emitenta w latach 2004-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 2006 r. 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za  2004 r., 2005 r. oraz  3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W latach 2003-2005 wartość pasywów Emitenta wzrosła ponad dwukrotnie (do poziomu 498 175 tys. 
zł).  Wzrost pasywów odnotowano zarówno w roku 2004 jak i w roku 2005. Wzrost w roku 2004 (o 
78,7% w stosunku do 2003 r.) wynikał głównie z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji. Wzrost w roku 2005 (o 81,5%) wynikał ze wzrostu udziału pozycji zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania (o 153% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego), a wśród nich 
głownie pozycji zobowiązań długoterminowych w sumie bilansowej. Wzrost wartości pozycji 
zobowiązań długoterminowych wynikał z emisji dłużnych papierów wartościowych z terminem wykupu 
w roku 2008, na kwotę 111 149 tys. zł (wartość programu wynosiła 110 000 tys. zł) oraz wzrostu 
wartości długoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 54 447 tys. zł.   

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004*
Kapitał własny 322 302 162 554 170 068 144 831
Kapitał akcyjny 12 030 10 530 10 530 10 530
Kapitał zapasowy 276 403 132 563 132 563 117 325
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 11 649 4 236 8 472 4 236
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z 
konsolidacji 622 4 397 3 487 0

Wynik z lat ubiegłych 0 -3 002 -3 002 -685
Wynik netto 21 598 13 830 18 018 13 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 998 324 464 328 273 129 665
   Zobowiązania długoterminowe: 143 464 174 249 186 742 21 918
        w tym kredyty i pożyczki 30 053 58 982 73 264 18 817
   Zobowiązania krótkoterminowe: 121 534 150 215 141 531 107 747
        w tym kredyty i pożyczki 28 742 77 505 59 641 37 483
Razem pasywa 587 300 487 018 498 341 274 496

Stan na koniec okresu (tys. zł)
Źródła finansowania

2004 2003
Kapitał własny 143 593 34 748
   Kapitał akcyjny 10 530 7 200
   Kapitał zapasowy 117 325 16 370
   Wynik z lata ubiegłych -1 514 -1 514
   Wynik netto 17 252 12 692
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 582 120 339
   Rezerwy na zobowiązania 5 561 2 565
   Zobowiązania długoterminowe: 19 495 28 493
        w tym kredyty i pożyczki 18 817 26 306
   Zobowiązania krótkoterminowe: 103 686 87 170
        w tym kredyty i pożyczki 37 375 30 980
   Rozliczenia międzyokresowe 4 839 2 111
Razem pasywa 277 175 155 087

Źródła finansowania
Stan na koniec okresu (tys. zł)
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W 2005 r. wystąpiła zmiana w strukturze kapitałów Emitenta – udział kapitału własnego w pasywach 
zmniejszył  się do 34,13% (z  51,8% w roku 2004).Wzrost wartości kapitałów własnych w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 17,4%. 

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., dominujący udział w pasywach Emitenta miał kapitał 
własny (54,8%). Na wzrost wartości kapitału własnego Emitenta o 159 748 tys. zł w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ miała przede wszystkim emisja akcji serii E o 
wartości 138 000 tys. zł.   

Źródła finansowania Grupy Kapitałowej w latach 2003-2004. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta 
Sprawozdania finansowe za lata 2003-2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

Źródła finansowania Grupy Kapitałowej w latach 2004-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 
2006 r. 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta 

Sprawozdania finansowe za  2004 r., 2005 r. oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

2004 2003
Kapitał własny 142 230 32 509
   Kapitał akcyjny 10 530 7 200
   Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
   Akcje własne 0 0
   Kapitał zapasowy 117 392 16 400
   Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
   Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
   Wynik z lata ubiegłych -3 819 -2 392
   Wynik netto 18 128 11 301
Kapitały mniejszości 388 329
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 166 577 133 168
   Rezerwy na zobowiązania 5 561 2 565
   Zobowiązania długoterminowe: 28 352 40 700
        w tym kredyty i pożyczki 27 673 28 056
   Zobowiązania krótkoterminowe: 127 825 87 792
        w tym kredyty i pożyczki 43 926 31 230
   Rozliczenia międzyokresowe 4 839 2 111
Razem pasywa 309 195 166 007

Źródła finansowania
Stan na koniec okresu (tys. zł)

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004*
Kapitał własny 355 775 168 852 184 285 143 065
   Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 344 043 164 527 177 637 142 551
   Kapitał akcyjny 12 030 10 530 10 530 10 530
   Kapitał zapasowy 281 204 128 254 125 329 117 390
   Pozostałe kapitały rezerwowe 11 649 4 236 8 472 4 236

   Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z 
konsolidacji 926 4 397 4 228 0

   Wynik z lat ubiegłych 8 135 -6 367 -6 998 -3 552
   Wynik netto 30 099 23 477 36 076 13 947
   Kapitały mniejszości 11 732 4 325 6 648 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 574 513 481 919 481 985 162 731
   Zobowiązania długoterminowe: 200 329 201 415 202 066 30 878
        w tym kredyty i pożyczki 72 050 77 458 79 352 27 673
   Zobowiązania krótkoterminowe: 374 184 280 504 279 919 131 853
        w tym kredyty i pożyczki 129 297 139 384 135 948 44 024
Razem pasywa 930 288 650 771 666 270 305 796

Źródła finansowania
Stan na koniec okresu (tys. zł)
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W latach 2003-2005 wartość pasywów Emitenta wzrosła ponad dwukrotnie (do poziomu 666 270 tys. 
zł). Wzrost pasywów odnotowano zarówno w roku 2004 jak i w roku 2005. Wzrost w roku 2004 (o 
86,3% w stosunku do 2003 r.) wynikał głównie z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji. Wzrost w roku 2005 (o 117,8%) wynikał ze wzrostu udziału pozycji zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania (o 196% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego), a wśród nich 
głownie pozycji zobowiązań krótkoterminowych w sumie bilansowej. Wzrost wartości pozycji 
zobowiązań krótkoterminowych wynikał ze wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych w tym 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wzrost w stosunku do 2004 r. o 45 934 tys. zł) oraz wzrostu 
wartości krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 91 924 tys. zł. 

W 2005 r. wystąpiła zmiana w strukturze kapitałów Emitenta – udział kapitału własnego w pasywach 
zmniejszył  się do 27,7% (z 46, 8% w roku 2004).Wzrost wartości kapitałów własnych w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 28,8%. W kapitałach własnych największy wzrost 
dotyczył kapitałów mniejszości oraz zysku netto. Spośród kapitałów obcych największy wzrost 
wartości odnotowano w pozycji zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych oraz wartości 
krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych. 

Tendencja ta utrzymana została także na koniec 3 kwartału 2006 r. Dominujący udział w pasywach 
Grupy Kapitałowej miały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (61,7%). Na wzrost wartości 
zobowiązań Grupy wpływ miał wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych w tym zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług (wzrost w stosunku do 3 kw. 2005 r. o 40 869 tys. zł) oraz wzrost wartości 
krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych (wzrost w stosunku do 3 kw. 2005 r. o 14 880 tys. 
zł). 

8.1.1 Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta i Grupy Kapitałowej 

W ocenie struktury kapitałów i zadłużenia wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: 

 Wskaźnik ogólnego zadłużenia - całkowite zadłużenie / aktywa ogółem, 

 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - (zadłużenie długoterminowe + długoterminowe 
rezerwy + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / aktywa ogółem, 

 Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego - (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe 
rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / aktywa ogółem, 

 Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym - kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego / całkowite zadłużenie, 

 Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek - (wynik brutto + koszty odsetek) / koszty 
odsetek. 

8.1.1.1 Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta 

Wskaźniki zadłużenia Emitenta w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W 2005 r. wartość wskaźnika zadłużenia ogółem Emitenta zwiększyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 18,7 punkty procentowe. Według Zarządu Emitenta, obsługa kredytów i zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług następowała zgodnie z warunkami umów i ustaleniami z kontrahentami.   

Dominujący udział w zadłużeniu Emitenta mają zobowiązania długoterminowe. W 2005 r. ich wartość 
zwiększyła się o 752% w stosunku do 2004 r. Wpływ na ich poziom miała emisja obligacji, która 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 45,1% 66,6% 65,9% 47,2% 48,2% 77,6%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 24,4% 35,8% 37,5% 8,0% 7,3% 18,6%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 20,7% 30,8% 28,4% 39,3% 39,0% 57,4%
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 121,6% 50,1% 51,8% 111,7% 107,5% 28,9%
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 409,8% 618,6% 563,6% 473,3% 502,8% 383,5%

Stan na koniec okresu
Wskaźniki zadłużenia
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została przeprowadzona we wrześniu 2005 r. Wartość programu wyniosła 110 000 tys. zł. W tym 
samym czasie wskaźnik zadłużenia długoterminowego zwiększył się o 29,5 punktów procentowych, 
co wynika z wyższej dynamiki wzrostu zadłużenia długoterminowego niż aktywów ogółem.  

W 2005 r. Emitent zwiększył poziom zobowiązań krótkoterminowych o 31,3% w porównaniu do  
2004 r. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zmniejszył się o 10,9 punktów 
procentowych. 

W 2005 r. znacznie zmniejszyła się wartość wskaźnika pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 
Emitenta w porównaniu do 2004 r. (o 59,9%), co wynikało głównie z ponad 2,5-krotnego wzrostu 
kapitałów obcych Emitenta.  

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek, pokazujący zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia, 
w całym analizowanym okresie kształtował się na zadowalającym poziomie.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., wskaźnik ogólnego zadłużenia Emitenta kształtował się na 
poziomie 45,1% a jego wartość spadła o 21,5 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Wpływ na jego poziom miała dokonana przez Emitenta spłata kredytów i 
pożyczek na kwotę 105 251 tys. zł. Dominujący udział w zadłużeniu Emitenta miały zobowiązania 
długoterminowe. 

8.1.1.2 Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Grupy Kapitałowej 

Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 
2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 

W 2005 r. wartość wskaźnika zadłużenia ogółem Grupy Kapitałowej zwiększyła się w stosunku do 
roku poprzedniego o 19,1 pkt. procentowe. Według Zarządu Emitenta, obsługa kredytów i zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług następowała zgodnie z warunkami umów i ustaleniami z kontrahentami.  

Dominujący udział w zadłużeniu Grupy Kapitałowej mają zobowiązania krótkoterminowe. W 2005 r. 
ich wartość zwiększyła się o 112,3% w stosunku do 2004 r. Wpływ na ich poziom miał wzrost wartości 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wzrost w stosunku do 2004 r. o 45 934 tys. zł) oraz wzrostu 
wartości krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 91 924 tys. zł. W tym samym 
czasie wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zmniejszył się o 1,1 pkt. procentowych. 

W 2005 r. Grupa Kapitałowa zwiększyła również poziom zobowiązań długoterminowych o 554,4% w 
porównaniu do 2004 r. Wpływ na ich poziom miała emisja obligacji, która została przeprowadzona we 
wrześniu 2005 r. (wartość programu wyniosła 110 000 tys. zł) oraz zaciągnięcie kredytu w Banku 
West LB w kwocie 50 000 tys. zł, co stanowi 63% udział w zobowiązaniach długoterminowych. W tym 
samym czasie wskaźnik zadłużenia długoterminowego zwiększył się o 20,2 pkt. procentowych, co 
wynika z wyższej dynamiki wzrostu zadłużenia długoterminowego niż aktywów ogółem.  

W 2005 r. znacznie zmniejszyła się wartość wskaźnika pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 
Emitenta w porównaniu do 2004 r. (o 50,7%), co wynikało głównie z ponad 3-krotnego wzrostu 
kapitałów obcych Emitenta i tylko 30% wzrostu kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.  

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek, pokazujący zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia, 
w całym analizowanym okresie kształtował się na zadowalającym poziomie.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy Kapitałowej 
kształtował się na poziomie 61,8% a jego wartość spadła o 12,3 punktu procentowego w porównaniu 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 61,8% 74,1% 72,3% 53,2% 53,9% 80,2%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 21,5% 31,0% 30,3% 10,1% 9,4% 24,7%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 40,2% 43,1% 42,0% 43,1% 42,8% 54,0%
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 59,9% 34,1% 36,9% 87,6% 85,4% 24,4%
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 438,8% 3642,0% 2564,0% 1275,2% 471,0% 316,2%

Stan na koniec okresu
Wskaźniki zadłużenia
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do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na jego poziom miała dokonana przez Grupę 
Kapitałową spłata kredytów i pożyczek na kwotę 132 400 tys. zł. oraz emisja akcji serii E Emitenta. 
Dominujący udział w zadłużeniu Grupy Kapitałowej miały zobowiązania krótkoterminowe. 

8.1.2 Ocena płynności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

W ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: 

 Wskaźnik bieżącej płynności - aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + 
krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe), 

 Wskaźnik wysokiej płynności - (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe) / (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe), 

 Wskaźnik podwyższonej płynności - (środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe) 
/ (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe). 

8.1.2.1 Ocena płynności Emitenta 

Wskaźniki płynności Emitenta w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 
Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
**Z uwagi na nie wyodrębnianie rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według MSR oraz 
MSSF, w celu zachowania porównywalności danych, nie policzono wskaźnika według stanu na koniec 3 kwartału 2004 r. i 3 
kwartału 2005 r. 

W 2005 r. wartości wskaźników płynności Emitenta kształtowały się na poziomie porównywalnym (za 
wyjątkiem wskaźnika podwyższonej płynności) do wartości wskaźników w roku poprzednim.  

Zarówno wskaźnik bieżącej płynności, który obrazuje zdolność Emitenta do obsługi 
krótkoterminowych zobowiązań z aktywów obrotowych, jak i wskaźnik podwyższonej płynności, który 
pokazuje jaka jest zdolność Emitenta do pokrycia zobowiązań bieżących gotówką, w 2005 r. 
kształtowały się na prawidłowych poziomach.  

Stosunkowo niewielka różnica pomiędzy wartościami powyższych wskaźników w poszczególnych 
okresach analizy świadczy o tym, że Emitent nie utrzymuje wysokiego stanu najmniej płynnych 
składników aktywów obrotowych, co znalazło także potwierdzenie w krótkim okresie rotacji zapasów.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., wskaźniki płynności Emitenta kształtowały się na 
bezpiecznych poziomach. 

8.1.2.2 Ocena płynności  Grupy Kapitałowej 

Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 
2006 r. 

Źródło: Obliczenia DRK BZ WBK S.A. na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Wskaźnik bieżącej płynności 2,40 2,31 1,96 2,00 1,96 1,13
Wskaźnik wysokiej płynności** - - - - 1,55 0,83
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,11 0,77 0,19 0,41 0,45 0,14

Stan na koniec okresu
Wskaźniki płynności

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Wskaźnik bieżącej płynności 1,58 1,67 1,68 1,80 1,77 1,14
Wskaźnik wysokiej płynności** - - - - 1,41 0,83
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,12 0,43 0,29 0,33 0,37 0,14

Stan na koniec okresu
Wskaźniki płynności
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(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
**Z uwagi na nie wyodrębnianie rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według MSR/MSSF, 
w celu zachowania porównywalności danych, nie policzono wskaźnika według stanu na koniec 3 kwartału 2005 r. i 3 kwartału 
2006 r oraz na koniec roku 2004 i roku 2005. 

W 2005 r. wartości wskaźników płynności Grupy Kapitałowej kształtowały się na poziomie 
porównywalnym do wartości wskaźników w roku poprzednim. 

Zarówno wskaźnik bieżącej płynności, który obrazuje zdolność Grupy Kapitałowej do obsługi 
krótkoterminowych zobowiązań z aktywów obrotowych, jak i wskaźnik podwyższonej płynności, który 
pokazuje jaka jest zdolność Grupy Kapitałowej do pokrycia zobowiązań bieżących gotówką, w 2005 r. 
kształtowały się na prawidłowych poziomach.  

Stosunkowo niewielka różnica pomiędzy wartościami powyższych wskaźników w poszczególnych 
okresach analizy świadczy o tym, że Grupa Kapitałowa nie utrzymuje wysokiego stanu najmniej 
płynnych składników aktywów obrotowych, co znalazło także potwierdzenie w krótkim okresie rotacji 
zapasów.  

Według stanu na koniec 3 kwartału 2006 r., wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej kształtowały się na 
bezpiecznych poziomach.   

8.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta i Grupy 
Kapitałowej 

8.2.1 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

Przepływy środków pieniężnych Emitenta w latach 2002-2004 oraz 3 kwartałach 2005 r. i 3 kwartałach 
2006 r. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
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3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przepływy środków z działalności operacyjnej -16 862 -29 127 -23 128 -29 159 -33 881 15 534
Przepływy środków z działalności inwestycyjnej -47 346 -85 360 -173 913 -14 510 -17 612 -12 231
Przepływy środków z działalności finansowej 49 722 186 364 180 948 82 767 84 461 5 484
Razem przepływy pieniężne netto -14 486 71 877 -16 093 39 098 32 968 8 787
Środki pieniężne na początek okresu 27 548 43 641 43 641 4 543 10 695 1 908
Środki pieniężne na koniec okresu 13 062 115 518 27 548 43 641 43 663 10 695

Przepływy środków pieniężnych
Za okres (tys. zł)
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W 2005 r. zarówno działalność operacyjna Emitenta, jak i działalność inwestycyjna generowały 
ujemne przepływy środków pieniężnych. Na ujemny przepływ środków z działalności operacyjnej 
miały wpływ zmiany kapitału obrotowego, natomiast ujemny przepływ środków z działalności 
inwestycyjnej wynika z ponoszenia nakładów na nabycie składników majątku (nakłady inwestycyjne 
Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt. 3.2.). 

Dodatni wpływ na poziom środków pieniężnych Emitenta w 2005 r. miała jedynie działalność 
finansowa. Wynikało to z uzyskania przez Emitenta środków z tytułu emisji obligacji na okaziciela w 
wysokości 110 000 tys. zł (emisja miała miejsce 23 września 2005 r., wykup obligacji nastąpi po 2,5 
roku) oraz wpływów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 105 405 tys. zł (przy 
jednoczesnej spłacie kredytów i pożyczek w wysokości  28 543 tys. zł). 

Stan środków pieniężnych Emitenta w 2005 r. zmniejszył się do poziomu 27 548 tys. zł ( w roku 2004 
wynosił 43 641 tys. zł) 

Sytuacja w zakresie przepływów środków pieniężnych Emitenta w 3 kwartałach 2006 r. kształtowała 
się podobnie jak w 2005 r. Jedynie działalność finansowa miała dodatni wpływ na generowany poziom 
środków pieniężnych. Wynikało to z uzyskania przez Emitenta wpływu netto z tytułu emisji akcji serii E 
w wysokości 131 324 tys. zł oraz wpływów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości  
31 112 tys. zł (przy jednoczesnej spłacie kredytów i pożyczek w wysokości  105 251 tys. zł). 

Na ujemny przepływ środków z działalności operacyjnej Emitenta w 3 kwartałach 2006 r. miały wpływ 
zmiany kapitału obrotowego. Ujemny przepływ środków z działalności inwestycyjnej wynika natomiast 
z ponoszenia nakładów na nabycie składników majątku (nakłady inwestycyjne Emitenta zostały 
szczegółowo opisane w pkt. 3.2.) oraz udzielenia przez Emitenta pożyczek w wysokości 22 994 tys. zł 
(Hydrobudowie Włocławek S.A., KB-Gaz S.A., Hydrobudowie Śląsk S.A., Spółce Infra Sp.zo.o., spółce 
„elwik” Sp.z o.o.). 

Stan środków pieniężnych Emitenta w 3 kwartałach 2006 r. zmniejszył się do poziomu 13 062 tys. zł.   

8.2.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Grupy 
Kapitałowej 

Przepływy środków pieniężnych Grupy Kapitałowej w latach 2003-2005 oraz 3 kwartałach 2005 r.  

i 3 kwartałach 2006 r. 
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 
2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię 
Europejską, sprawozdania za rok 2005 oraz 3 kwartały 2005 r. i 3 kwartały  2006 r. zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kw. 2006* 3 kw. 2005* 2005* 2004* 2004 2003
Przepływy środków z działalności operacyjnej -110 230 -31 215 -54 876 -43 205 -42 549 -2 014
Przepływy środków z działalności inwestycyjnej -78 008 -80 254 -97 291 -18 513 -19 138 -35 053
Przepływy środków z działalności finansowej 150 857 187 136 189 827 94 793 94 793 42 558
Razem przepływy pieniężne netto -37 381 75 667 37 660 33 075 33 106 5 491
Środki pieniężne na początek okresu 81 807 43 795 43 795 10 720 10 720 5 230
Środki pieniężne na koniec okresu 44 187 119 462 81 817 43 795 43 826 10 720
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Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitena 

W 2004 r. zarówno działalność operacyjna Grupy Kapitałowej, jak i działalność inwestycyjna 
generowały ujemne przepływy środków pieniężnych. Na ujemny przepływ środków z działalności 
operacyjnej miały wpływ zmiany kapitału obrotowego, natomiast ujemny przepływ środków z 
działalności inwestycyjnej wynika z ponoszenia nakładów na nabycie składników majątku (nakłady 
inwestycyjne Grupy Kapitałowej zostały szczegółowo opisane w pkt. 3.2 części III Prospektu - 
Dokument Rejestracyjny). 

Dodatni wpływ na poziom środków pieniężnych Grupy Kapitałowej w 2005 r. miała jedynie działalność 
finansowa, na co decydujący wpływ miało uzyskanie wpływów netto z emisji akcji Hydrobudowy Śląsk 
S.A. w wysokości 66 500 tys. zł. Ponadto Grupa uzyskała środki z tytułu emisji obligacji na okaziciela 
w wysokości 110 000 tys. zł (emisja miała miejsce 23 września 2005 r., wykup obligacji nastąpi po 2,5 
roku) oraz wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 62 359 tys. zł (przy 
jednoczesnej spłacie kredytów i pożyczek w wysokości  39 256 tys. zł). 

Stan środków pieniężnych Grupy Kapitałowej w 2005 r. zwiększył się do poziomu 189 827 tys. zł ( w 
roku 2004 wynosił 94 793 tys. zł). 

Sytuacja w zakresie przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej w 3 kwartałach 2006 r. 
kształtowała się podobnie jak w 2005 r. Jedynie działalność finansowa miała dodatni wpływ na 
generowany poziom środków pieniężnych. Wynikało to z uzyskania przez Emitenta wpływu netto z 
tytułu emisji akcji serii E w wysokości 131 324 tys. zł, uzyskania przez KRI Sp. zo.o. wpływu netto z 
tytułu wydania udziałów w wysokości 26 000 tys. zł, uzyskania przez Infra Sp. zo.o. wpływu netto z 
tytułu wydania udziałów w wysokości 4 000 tys. zł, uzyskania przez Hydrobudowę Śląsk S.A. wpływu 
netto z tytułu emisji akcji serii I w wysokości 27 517 tys. zł oraz wpływów z tytułu zaciągnięcia 
kredytów i pożyczek w wysokości 107 300 tys. zł (przy jednoczesnej spłacie kredytów i pożyczek w 
wysokości  132 400 tys. zł). 

Na ujemny przepływ środków z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w 3 kwartałach 2006 r. 
miały wpływ zmiany kapitału obrotowego. Ujemny przepływ środków z działalności inwestycyjnej 
wynika natomiast z ponoszenia nakładów na nabycie składników majątku (nakłady inwestycyjne 
Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt. 3.2.) oraz udzielenia przez Grupę Kapitałową pożyczek 
w wysokości 4 976 tys. zł (Hydrobudowie Śląsk S.A., spółce „elwik” Sp. z o.o., PHB Sp. z o.o., 2 
osobom fizycznym). 

Stan środków pieniężnych Emitenta w 3 kwartałach 2006 r. zmniejszył się do poziomu 44 187 tys. zł.   

8.3 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta i Grupy 
Kapitałowej  

Potrzeby kredytowe Emitenta są determinowane wartością i harmonogramem realizowanych zleceń 
oraz inwestycji własnych.  

Na koniec 3 kwartału 2006 r. przyznane przez Instytucje Finansowe limity bankowo-ubezpieczeniowe 
wykorzystywane do obsługi bieżącej działalności wynosiły  508 440 tys. zł.  

Środki finansowe netto udostępnione w okresie I, II i III kwartału na finansowanie realizowanych i 
planowanych inwestycji osiągnęły poziom 58 690  tys. zł. 

Strukturę finansowania Emitenta uzupełnia: 

- emisja obligacji długoterminowych w wysokości 110 000 tys. zł , z datą emisji 23 września 2005 r. 
oraz terminem wykupu 21 marca 2008 r.;  

- emisja akcji serii E wprowadzona do obrotu dnia 2 lutego 2006 roku. W wyniku przeprowadzonej 
subskrypcji i sprzedaży PBG S.A. pozyskało 138 000 tys. zł. 

Ze względu na planowane zwiększenie wartości portfela kontraktów szacuje się wzrost limitów  
bankowo-ubezpieczeniowych w IV kwartale 2006 r. z 567 130 tys. zł, wg stanu na dzień 30 września 
2006 r., do wysokości 787 130 tys. zł. 

Prognozowane limity udostępnione na produkty bankowe, krótko- i długoterminowe, osiągną poziom 
623 830 tys. zł, natomiast  planowane  limity Towarzystw Ubezpieczeniowych osiągną poziom 
163 300 tys. zł. 
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8.4 Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ 
na działalność operacyjną Emitenta i Grupy Kapitałowej  

W ocenie Emitenta nie występują jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność 
operacyjną Emitenta i Grupy Kapitałowej. 

8.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 
zobowiązań przedstawionych w punktach 3.2.2 i 6.1.3. 

Na dzień sporządzania Prospektu brak jest inwestycji, co do których organy zarządzające Emitenta 
podjęły wiążące zobowiązania. 

Źródłem finansowania inwestycji opisanej w pkt. 6.1.3. są środki własne w wysokości 25%, a w 
pozostałej części kredyt inwestycyjny w kwocie 36.000 tys. zł, udzielony przez ING Bank Śląski S.A.. 
Na realizację tego przedsięwzięcia zostało spółce PBG S.A. przyznane w listopadzie 2004 roku 
wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006. W dniu 13 stycznia 2005 została podpisana z 
Ministrem Gospodarki i Pracy umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w kwocie 11 957 tys. 
zł. Dodatkowo przyznano spółce 2 053 tys. zł wsparcia na utworzenie w związku z realizacją projektu 
110 nowych miejsc pracy. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej będzie wypłacane Emitentowi w 
kwartalnych transzach w miarę realizacji inwestycji. 

9 Badania i rozwój, patenty i licencje 

9.1 Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta za poprzednie 3 lata wraz z kwotami 
wydatkowanymi na działania badawczo-rozwojowe sponsorowane przez Emitenta  

W roku 2003 strategia rozwoju Emitenta ukierunkowana była przede wszystkim na dalsze umacnianie 
pozycji w obszarze przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego oraz ekspansję w segmencie instalacji 
specjalistycznych do wydobycia i przeróbki gazu ziemnego a także ropy naftowej. Spółka pozyskała i 
zrealizowała pierwsze w historii Spółki, kopalnie ropy naftowej w Sławoborzu i Dzieduszycach, przy 
budowie których wykorzystano innowacyjną wysokotemperaturową metodę oczyszczania ropy z 
siarkowodoru.  

Ponadto Spółka w dalszym stopniu doskonaliła systemy jakości uzyskując certyfikat zgodności 
systemu zapewnienia jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz rozpoczęła 
przygotowania do pozyskania zleceń na bardzo perspektywicznym rynku wojskowym. Uzyskała m. in. 
Rekomendację Ministerstwa Obrony Narodowej, utworzyła Kancelarię Tajną oraz zdobyła certyfikat 
AQAP2110:2003. 

Znaczny potencjał finansowy umożliwił między innymi realizację strategii rozszerzenia zakresu 
działalności o obszar związany z ochroną środowiska, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. W roku 2004 Emitent pozyskał pierwsze znaczące kontrakty w tym obszarze, także 
dzięki współpracy w konsorcjach z Hydrobudową Włocławek S.A. 

Realizacja coraz większego wolumenu kontraktów możliwa była między innymi dzięki stałej 
rozbudowie potencjału wykonawczego, co od roku 2004 stanowi istotny element strategii rozwoju 
Emitenta. Dlatego Emitent konsekwentnie rozbudowuje własny potencjał wykonawczy m.in. poprzez 
zwiększenie zatrudnienia, zmiany organizacyjne, szkolenia, wysoką specjalizację, a także inwestycje 
w nowoczesne technologie, sprzęt oraz ciągłe doskonalenie systemów informatycznych. Na realizację 
programu inwestycyjnego przewidzianego na lata 2004 – 2006 oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 
Emitent uzyskał wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Wielkość przyznanych przez Ministerstwo Gospodarki dotacji wynosi: ok. 12 000 tys. 
zł z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne i ok. 2 000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
zatrudnienia. 

Ponadto, w ramach działań inwestycyjnych Emitent zakupił 75% udziałów w PGS Sp. z o.o., pierwszej 
w Polsce spółce zajmującej się transportem skroplonego gazu ziemnego (LNG). Spółka ta realizuje 
między innymi zlecenia dla KRI Sp. z o.o., spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, wykorzystującej 
innowacyjną technologię LNG do dystrybucji gazu ziemnego. 
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Dalsze rozszerzanie obszaru działalności Emitenta było możliwe dzięki nabyciu w 2005 roku 
większości udziałów w niszowej spółce wykonawczej wyspecjalizowanej w technologiach renowacji 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakup udziałów w tej 
spółce idealnie wpisał się w możliwość realizacji największego w historii Emitenta kontraktu zawartego 
w grudniu 2004 roku – „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina” o 
wartości ponad 42 mln Euro. 

W roku 2005 Zarząd Emitenta podjął działania w kierunku włączenia Hydrobudowy Włocławek S.A. do 
Grupy Kapitałowej PBG. Nastąpiło to poprzez dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego. W 
miesiącu sierpniu zostało zarejestrowane podniesienie kapitału o kwotę 7 500 tys. złotych i objęcie 
przez PBG S.A. w trybie subskrypcji prywatnej ponad 55,5 % akcji i głosów na Zawalnym 
Zgromadzeniu spółki Hydrobudowa Włocławek S.A.. Następnie w dniu 19 października 2005 roku 
Walne Zgromadzenie spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. podjęło uchwałę o emisji nowych akcji, z 
wyłączeniem prawa poboru, kierowaną do PBG S.A. Środki na objęcie tych akcji, w wysokości 60 000 
tys. zł pochodziły z emisji obligacji, którą to emisję Emitent przeprowadził dnia 23 września 2005 roku, 
pozyskując 110 000 tys. złotych. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co miało miejsce w grudniu 2005 roku, PBG S.A. 
posiada 91,8 % akcji i głosów na Zawalnym Zgromadzeniu spółki Hydrobudowa Włocławek S.A.. 

Kolejnym krokiem w budowie silnego potencjału wykonawczego oraz powiększaniu zakresu 
działalności Emitenta było nabycie akcji w spółce Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach. 
W lutym 2006 roku Emitent nabył 1.690.000 akcji w tej spółce, a w maju 2006 roku kolejnych 267 000 
akcji. Obecnie Emitent posiada 1.957.000 akcji w spółce Hydrobudowa Śląsk S.A. dających prawo do 
58,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Środki z przeprowadzonej przez Emitenta drugiej publicznej emisji akcji  (31 stycznia 2006 roku) 
pozwoliły na nabycie akcji w spółce Hydrobudowa Śląsk S.A. i tym samym wejście Grupy Kapitałowej 
PBG na rynek usług  hydrotechnicznych. Obecnie udział Emitenta w kapitale zakładowym 
Hydrobudowy Śląsk S.A. wynosi 58,15%. Część środków  z emisji została przeznaczona na 
dokapitalizowanie spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na zakupakcji w spółce KB-GAZ S.A. 
zajmującej się realizacją inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska. 

Emitent od roku 2005 pozyskuje w charakterze Generalnego Realizatora Inwestycji kontrakty o 
znacznej wartości jednostkowej, w nowych obszarach i rynkach. Przykładem takiej ekspansji jest 
obszar związany z magazynowaniem paliw, a kontrakty na budowę baz paliwowych realizowane są 
dla nowych Klientów, takich jak PKN ORLEN S.A. i NATO. 

Strategia Emitenta przewiduje także poszukiwanie nowych geograficznych rynków zbytu. W roku 2005 
pozyskany został w konsorcjum z amerykańskim Partnerem, pierwszy zagraniczny kontrakt na Łotwie 
dla Latvijas Gaze. 

Obecnie strategia rozwoju PBG S.A. zakłada dalsze rozszerzanie zakresu działalności w Polsce (o 
działalność z zakresu budownictwa drogowego) i za granicą, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji 
na już pozyskanych rynkach. Emitent przewiduje dalsze zwiększanie potencjału wykonawczego w 
funkcji pozyskiwanych kontraktów, zarówno poprzez rozwój organiczny jak i akwizycje.  

Działalność Emitenta koncentrować się będzie w pierwszej kolejności na uzyskaniu silnej pozycji na 
rynku krajowym, i równocześnie poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju poza granicami Polski. 

9.2 Patenty, licencje i znaki towarowe Emitenta 

Emitent jest w chwili obecnej w posiadaniu następujących licencji: 

 w dniu 31 sierpnia 1998 roku na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Wavin Metalplast–Buk 
Sp. z o.o. Emitent uzyskał prawa do licencji na bezwykopową metodę renowacji rurociągów 
Compact Pipe. Umowa została zawarta na 7 lat i 2 sierpnia 2005 roku została przedłużona o 
kolejne 5 lat, tj. do 31 sierpnia 2010 roku. Jej przedmiotem jest licencja na używanie do renowacji 
rurociągów metody bezwykopowej, w której to rurociąg jest odnawiany od wewnątrz, a prace 
ziemne są ograniczone tylko do określonej ilości wykopów miejscowych, 

 w dniu 5 lipca 2002 roku na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Wavin Metalplast Buk Sp. z 
o.o. Emitent uzyskał prawa do licencji na system Compact Slimliner. Umowa ma obowiązywać 
przez 5 lat od daty jej podpisania, czyli do dnia 5 lipca 2007 roku. Jej przedmiotem jest licencja na 
używanie systemu i licencjonowanej metody na terenie Polski na warunkach określonych w 
umowie. Compact Slimliner oznacza proces renowacji rurociągu rurą z polietylenu lub innego 
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tworzywa sztucznego odkształconą w celu ułatwienia jej wprowadzenia, która po jej rewersji 
tworzy wewnętrzną wykładzinę ochronną rurociągu. Compact Slimliner jest tanim systemem 
bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych. Jest rozwiązaniem optymalnym szczególnie 
w przypadku, gdy rurociąg podlegający renowacji jest jeszcze w dobrym stanie, a problem 
stanowią jedynie drobne uszkodzenia jak np. małe dziury i nieszczelności spowodowane korozją.  

Emitent w toku swojej działalności korzysta z oprogramowania komputerowego chronionego prawami 
autorskimi. Według złożonego oświadczenia, Emitent posiada wymagane licencje na wszystkie 
użytkowane przez siebie programy komputerowe. 

Emitent nie posiada zarejestrowanych patentów, nie złożył również wniosków o ich rejestrację. 

Emitent posiada prawo ochronne do dwóch znaków towarowych, które zostały zarejestrowane w 
Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. 

Znak towarowy Data 
zgłoszenia 

Numer 
zgłoszenia 

Data decyzji  

o rejestracji 

Numer 
ochronny 

Znak graficzny  

(żółty płomień na tle poziomych pasków) 

02.04.1998r 185420 17.09.2001r 132507 

Znak słowny „piecobiogaz” 02.04.1998r 185421 05.07.2001r 130699 

10 Informacje o tendencjach  

10.1 Występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach 
sprzedaży 

Wpływ środków z tytułu drugiej publicznej emisji akcji pozwolił Emitentowi przede wszystkim na 
zaangażowanie kapitałowe w spółce Hydrobudowa Śląsk S.A., co wiąże się z uzyskaniem 
odpowiednich referencji dla Grupy Kapitałowej niezbędnych dla pozyskiwania kontraktów 
hydrotechnicznych. Pozyskany kapitał został częściowo przeznaczony na zakup sprzętu budowlanego 
i informatycznego, co wpłynęło na zwiększenie możliwości pozyskania i realizacji kontraktów. Ponadto 
wpłynęło to na:  

 Zwiększenie potencjału wykonawczego – m. in.: poprzez akwizycje spółek wykonawczych, 

• Włączenie do Grupy spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. wpłynęło na zwiększenie potencjału 
wytwórczego w zakresie hydrotechniki. 

• Włączenie w  maju 2006 r. do Grupy Kapitałowej spółki KB-GAZ S.A. specjalizującej się w 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska. 

 Wzrost przychodów ze sprzedaży – w rezultacie pozyskiwania kontraktów o znacznej 
wartości jednostkowej, rozwijania działalności w nowych segmentach oraz wejścia na 
geograficznie nowe rynki, 

• Podpisanie w lutym 2006 r. umowy, której przedmiotem jest wykonanie przez PBG S.A. w 
charakterze Generalnego Podwykonawcy, całości pozostałych do wykonania robót, wraz 
z robotami dodatkowymi i zamiennymi dla zadania  „Budowa stopnia wodnego Malczyce 
na rzece Odrze”. Za realizację przedmiotu umowy PBG S.A. otrzyma wynagrodzenie, 
którego wartość oszacowano na poziomie (wg aneksu z kwietnia 2006 roku) 96 962 tys. zł 
brutto. 

• Zawarcie w maju 2006 r. przez spółkę zależną Hydrobudowa Włocławek S.A., 
występującą jako Lider Konsorcjum Hydrobudowa Włocławek S.A. – Pro-Log Sp. z o.o. – 
PBG S.A. umowy ze Spółką Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o. Przedmiotem umowy 
jest wykonanie przez Konsorcjum zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora „P” i „F”  wraz z kanalizacją na terenie 
dzielnicy Klikowa”. Umowa przewiduje następujący podział robót podczas prac:  

− Hydrobudowa Włocławek S.A. – Lider Konsorcjum – Generalny Wykonawca: 
50% zakresu robót, 

− PBG S.A. – Partner Konsorcjum: 25% zakresu robót. 
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Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu 
Spójności. Z tytułu realizacji prac Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie netto 23.525 tys. zł. 

• Zawarcie w czerwcu 2006 r. przez PBG S.A. oraz Hydrobudowę Włocławek S.A. 
wchodzące w skład Konsorcjum Hydrobudowa Włocławek S.A. – PBG S.A. – 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Badora i Sp. Jawna –Przedsiębiorstwo 
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Spółka z o.o. umowy 
znaczącej z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum zadania pod nazwą „Stacja 
Uzdatniania Wody (SUW) Królewiecka  i rozbudowa sieci wodociągowej w Elblągu. 
Umowa przewiduje następujący podział robót podczas realizacji zlecenia:  

− Hydrobudowa Włocławek S.A, jako Lider Konsorcjum: 52,72 % zakresu robót; 

− PBG S.A. – jako Partner Konsorcjum: 1,72 % zakresu robót.     

Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu 
Spójności. Z tytułu realizacji prac Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie netto 62.361 tys. zł. 

• Zawarcie przez Emitenta w maju 2006 r. umowę z Eko Power Sp. z o.o. Przedmiotem 
umowy jest wykonanie przez PBG S.A. jako generalnego Wykonawcy robót budowlanych 
i prac projektowych związanych z wykonaniem obiektu budowlanego składającego się z 
dziewięciu kompleksów zabudowy mieszkalno –usługowo – handlowej na terenie 
Świnoujścia. Za wykonanie całości przedmiotu umowy PBG S.A. przysługiwać będzie 
wynagrodzenie w wysokości 144.492 tys. zł.  

• Zawarcie w czerwcu 2006 r. przez spółkę zależną Hydrobudowa Włocławek S.A. 
występującą jako lider Konsorcjum Hydrobudowa Włocławek S.A. – PBG S.A. umowy 
znaczącej z Gminą Wrocław. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum 
zadania pod nazwą ” 03.4 Rozbudowa Kanalizacji osiedla Oporów II”. Umowa przewiduje 
następujący podział robót podczas realizacji zlecenia: 

− Hydrobudowa Włocławek S.A. – Lider Konsorcjum : 80% zakresu robót 

− PBG S.A. – Partner Konsorcjum: 20% zakresu robót.  

Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu 
Spójności. Z tytułu realizacji prac Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie netto 91.987 tys. zł. 

• Zawarcie w lipcu 2006 r. przez Konsorcjum firm PBG S.A (Partner Konsorcjum) oraz 
Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)   
umowy z Miastem Poznań, na realizację zadania „Modernizacja Lewobrzeżnej 
Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu”. Całkowita wartość netto umowy 
wynosi 55 280 tys. EUR. Udział PBG S.A. w powyższym kontrakcie ustalony został na 
poziomie 13 231 tys. EUR. 

• Zawarcie w sierpniu 2006 r. przez PBG S.A. (lider konsorcjum) i spółkę zależną Infra Sp. 
z o.o., umów znaczących z  Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w 
Bydgoszczy Sp. z o.o., na „Renowację magistral wodociągowych”. Całkowita wartość 
netto umowy wynosi 13 989 tys. EUR. Jednocześnie Infra Sp. z o.o. działając jako lider 
konsorcjum podpisała umowę na „Renowację kanalizacji”. Całkowita wartość netto umowy 
wynosi 15 544 tys. EUR. 

• Zawarcie w sierpniu 2006 r.  umowy ze spółką Naftobazy Sp. z o.o. Przedmiotem umowy 
jest budowa przez PBG S.A. jako generalnego wykonawcę dwóch zbiorników 
magazynowych paliw o pojemności 10 tys. m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w bazie paliw w Katowicach. Jest to druga umowa zawarta w ostatnim czasie z 
powyższym kontrahentem. Pierwsza podpisana została w maju br. a jej przedmiotem jest 
przebudowa i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w bazie paliw w Rejowcu. Łączna 
wartość netto obydwu umów wynosi 19 595 tys. zł. Zostały one uznane przez Spółkę za 
istotne ze względu na pozyskanie nowego, perspektywicznego klienta. 

• Zawarcie we wrześniu 2006 r. przez Spółkę PBG S.A. występującą jako Lider Konsorcjum 
firm (PBG S.A., Chart Inc. Process Systems Division, Thermo Design Engineering Ltd.), 
umowy znaczącej ze Spółką Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. Przedmiotem 
umowy jest generalna realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa Odazotowni Grodzisk”. 
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Konsorcjum z tytułu realizacji prac otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 118.980 
tys. zł.  

 Zniwelowanie sezonowości przychodów ze sprzedaży -  związane z realizacją kontraktów 
2 - 4 letnich o wysokiej wartości jednostkowej, 

 Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy – w następstwie realizacji kontraktów o 
znacznej wartości jednostkowej, co przekłada się na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy. 

Podobnie jak dotychczas, w najbliższych latach Emitent  i jego Grupa Kapitałowa zamierzają: 

 Koncentrować się na pozyskiwaniu i realizacji kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej, 

 Pozyskiwać nowych klientów oraz rozwijać działalności w nowych segmentach oraz na 
geograficznie nowych rynkach zbytu m.in. poprzez: 

• Aktywne uczestniczenie w ofertowaniu, szczególnie w Skandynawii, na Słowacji, Ukrainie, 
w Rumunii i Bułgarii, a także na zaproszenie zagranicznych partnerów na innych rynkach 
całego Świata, 

• Rozwój usług w segmencie ochrony środowiska, w szczególności w obszarze renowacji 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i hydrotechnice, 

• Rozszerzenie zakresu działalności o infrastrukturę drogową – poprzez zakup spółek 
drogowych 

Efekty powyższych działań wpłyną na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy w kolejnych okresach. 

10.2 Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 
zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć wpływ na perspektywy 
Emitenta 

Rozważana przez PBG S.A. inwestycja kapitałowa w spółkę Gas&Oil Engineering posiadającą 
doświadczenie i referencje w projektowaniu instalacji w obszarze wody, ropy i gazu oraz posiadającą 
wykwalifikowaną i doświadczona  kadrę inżynierską - przełoży się min. na: 

 Wzmocnienie potencjału projektowego w zakresie kontraktów realizowanych „pod klucz”, 

 Wzrost potencjału wykonawczego i zakresu posiadanych referencji poprzez pozyskanie 
zespołu Project Manager doświadczonego w realizacji kontraktów w Europie, Bliskim 
Wschodzie i Afryce, 

Emitent planuje również zaangażować się kapitałowo w spółki drogowe. Rządowe plany inwestycyjne 
związane z budową dróg  zakładają wydatkowanie w latach 2007-2009 kwoty 38 100 000 tys. zł, z 
czego 14 000 000 tys. zł będzie finansowane ze środków unijnych. Plany inwestycyjne na lata 2010-
2013, to wydatki rzędu 51 000 000 tys. zł, z czego UE pokryje 26 000 000 tys. zł. Emitent poprzez 
zakup spółek drogowych planuje pozyskać i zrealizować zlecenia związane z budową dróg lokalnych, 
co przy pozyskaniu chociaż części z wyżej wymienionych kwot, powinno się przełożyć na znaczny 
wzrost przychodów Grupy Kapitałowej. 

11 Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 
Sporządzona przez Zarząd PBG S.A. prognoza skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej PBG 
zakłada osiągnięcie w 2006 roku: - przychodów ze sprzedaży na poziomie 702.135 tys. zł, zysku z 
działalności operacyjnej na poziomie 77.707 tys. zł oraz zysku netto na poziomie 52.086 tys. zł. 

Prognoza została sporządzona w oparciu o wyniki za 3 kwartały 2006 r. oraz budżety kontraktów 
pozyskanych przez spółkę i planowanych do realizacji do końca roku. 

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW 
PROGNOZOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH NA ROK 2006 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu  

PBG S.A. 

Sprawdziliśmy wybrane elementy prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych na rok 
2006 Grupy Kapitałowej PBG S.A., której jednostką dominującą jest PBG S.A. z siedzibą w 
Wysogotowie, przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, na które składają się sporządzone w 
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formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r. : 

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 702.135 
tysięcy złotych (słownie: siedemset dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), 

- zysk z działalności operacyjnej w wysokości 77.707 tysięcy złotych (słownie: 
siedemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych), 

- zysk netto w wysokości 52.086 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony 
osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). 

Za sporządzenie prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych, w tym założeń, na 
których je oparto, odpowiada Zarząd PBG S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia tych 
informacji przedstawionych w formie planu na rok 2006, opartych na znaczących szacunkach. 

Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i 
wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (ASIE 3400) 
wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). 

Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji 
finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje 
finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Prognozowane skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich 
w Prospekcie Emisyjnym. 

Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd PBG S.A. założenia, nie stwierdziliśmy 
niczego, co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzania 
prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych. 

Naszym zdaniem, prognozowane skonsolidowane informacje finansowe obejmujące prognozowane 
wyżej dane liczbowe zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości 
stosowanymi przy sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych. 

Rzeczywiste wyniki finansowe mogą różnić się od przewidywań, ponieważ przewidywane zdarzenia 
często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. 

 

Jan Letkiewicz Cecylia Pol 

 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9530/7106 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego 
na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident  
 Nr 5282/782 

 
Poznań, dnia 13 grudnia 2006 roku. 

12 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające 
wyższego szczebla 

W strukturze organów Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający i Rada Nadzorcza jako 
organ nadzorczy, nie występują organy administracyjne. Osobami zarządzającymi wyższego szczebla 
są osoby pełniące funkcję prokurentów Emitenta. 
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12.1 Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych oraz innych osób zarządzających wyższego szczebla 

12.1.1 Zarząd Emitenta  

Obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu, 

 Tomasz Woroch – Wiceprezes Zarządu, 

 Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu, 

 Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu, 

 Mariusz Łożyński – Członek Zarządu 

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 
Przeźmierowo, Wysogotowo k/Poznania. 

Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu 

Pan Jerzy Wiśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, 
Wydział Budownictwa Lądowego w roku 1984. Pan Jerzy Wiśniewski posiada przygotowanie 
zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w 
specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz projektanta w 
specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, przyłączy i instalacji gazowych. Pan Jerzy 
Wiśniewski ukończył roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony 
przez Canadian International Management Institute oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Pan Jerzy Wiśniewski ukończył w 2004 roku dwuletnie studia MBA Executive Master of Business 
Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet 
Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. 
Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie. 

Pan Jerzy Wiśniewski kolejno pracował: 

 od 28.09.1984 do 05.12.1997 – w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Zakład 
Gazownictwa w Poznaniu na stanowisku kierownik eksploatacji systemu transportu gazu, 

 od 01.01.1998 do 02.01.2004 – w Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w Wysogotowie – 
poprzedniku prawnym Emitenta, na stanowisku Prezesa Zarządu, 

 od 01.04.1998 do 31.12.1998 – ¼ etatu w „Gazomontaż” S.A. w Wołominie na stanowisku 
kierownika sekcji projektowania i weryfikacji projektów, 

 od 02.01.2004 i nadal – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Prezesa Zarządu. 

Pan Jerzy Wiśniewski jest założycielem i akcjonariuszem Emitenta, pełni funkcję Prezesa Zarządu od 
początku istnienie Emitenta i jego poprzednika prawnego. 

Poza Emitentem, Pan Jerzy Wiśniewski wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla 
działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrobudowa 
Włocławek S.A. (spółki zależnej Emitenta), (ii) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Infra sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta), (iii) pełnienie funkcji prokurenta Hydrobudowa Śląsk S.A. 
(spółki zależnej Emitenta), (iv) wspólnik TGP Jerzy Wiśniewski i Wspólnicy Sp. j. 

Żona Pana Jerzego Wiśniewskiego, Pani Małgorzata Wiśniewska jest członkiem Rady Nadzorczej 
Emitenta oraz członkiem Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o., ATG Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa Śląsk 
S.A. – spółek z Grupy Kapitałowej. Pani Małgorzata Wiśniewska jest akcjonariuszem PBG S.A. oraz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

Pan Jerzy Wiśniewski w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 od 26 lutego 2002 roku do 18 listopada 2002 roku – członek Rady Nadzorczej Pharmgas  Sp. z 
o.o. 
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 do 1 marca 2001 roku do 24 października 2003 roku – członek Rady Nadzorczej Gazkomplex Sp. 
z o.o. 

 od 15 października 2003 roku do 7 kwietnia 2004 roku - członek Rady Nadzorczej Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku 

 od 31 marca 2005 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek 
S.A.  

 od 14 marca 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Infra sp. z o.o.  

 od 6 czerwca 2006 roku do chwili obecnej – Prokurent spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Pan Jerzy Wiśniewski w latach 1998 – 2004 pozostawał wspólnikiem spółki ATG Sp. z o.o. Do końca 
września 2005 roku pozostawał wspólnikiem Klubu Wioślarskiego z 1904 roku – Rekreacja Sp. z o.o. 
Pełnił tam również funkcję członka Rady Nadzorczej.  

Ponadto Pan Jerzy Wiśniewski pozostaje wspólnikiem spółki TGP Jerzy Wiśniewski i Wspólnicy Sp. j. 
w Wysogotowie. 

Pan Jerzy Wiśniewski jest akcjonariuszem spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. oraz Zawisza 
Bydgoszcz S.A.. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Jerzego 
Wiśniewskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jerzy Wiśniewski pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Jerzego Wiśniewskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych). Ponadto Pan Jerzy Wiśniewski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub 
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Tomasz Woroch – Wiceprezes Zarządu 

Pan Tomasz Woroch posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, ukończył Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w zakresie filozofii w roku 1986. Pan Tomasz 
Woroch posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pan 
Tomasz Woroch ukończył ponadto roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich 
przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. Pan Tomasz Woroch ukończył 
w 2004 roku dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez 
Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam 
School of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy 
z Business Center Club w Warszawie. Pan Tomasz Woroch w 2006 roku ukończył studia 
podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie górnictwa otworowego złóż 
węglowodorów. Pan Tomasz Woroch posiada zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji energetycznych i sieci na stanowisku dozoru, a także w zakresie eksploatacji 
urządzeń i instalacji energetycznych, a ponadto kwalifikacje do wykonywania dozoru w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 

Pan Tomasz Woroch jest założycielem i akcjonariuszem Emitenta, funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni 
od początku istnienia Emitenta, pełnił także funkcje w Zarządzie poprzednika prawnego Emitenta. 

Pan Tomasz Woroch kolejno pracował: 

 od 1 września 1984 roku do 3 września 1985 roku – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Instalacji 
Przemysłowych „Instal” w Poznaniu na stanowisku inspektor ds. normowania i kontroli funduszu 
płac, 

 w latach 1985 - 1986 – w Komendzie Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu na 
stanowisku dowódcy plutonu, 

 w latach 1986 - 1990 – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń 
Przemysłowych „Mostostal” w Poznaniu na stanowisku specjalista ds. socjalnych, kierownik działu 
administracji, 

 od 1 listopada 1990 roku do 30 listopada 1990 roku – w KORAL Sp. z o.o. w Poznaniu na 
stanowisku samodzielny pracownik ds. technicznych, 
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 w latach 1991 - 1992 – w „Stalmost” Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Vice Prezes ds. 
handlowych, 

 w latach 1993 – 1995 – w Biurze Handlowo – Technicznym s.c. jako współwłaściciel, 

 od 2 stycznia 1995 roku do 1 stycznia 1998 roku – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku 
Zastępcy Dyrektora, 

 w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku, pełnił funkcję członka Zarządu, w 
poprzedniku prawnym Emitenta, Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.,  

 od 2 stycznia 2004 i nadal - w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. 

Poza Emitentem, Pan Tomasz Woroch wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla 
działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrobudowa 
Włocławek S.A. (spółki zależnej Emitenta), (ii) pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Infra Sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta), (iii) wspólnik TGP Jerzy Wiśniewski i Wspólnicy 
Sp.j.  

Pomiędzy Panem Tomaszem Worochem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  

Pan Tomasz Woroch w okresie poprzednich pięciu lat zasiadał w Radach Nadzorczych następujących 
Spółek:  

 w okresie od 3 lutego 2003 roku do 1 lutego 2004 roku - członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o., 

 w okresie od 20 czerwca 2002 roku do 7 kwietnia 2003 roku - członek Rady Nadzorczej Atrem Sp. 
z o.o., 

 w okresie od 28 grudnia 2001 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej SUG „GAZ-
Serwis” Sp. z o.o., 

 w okresie od 22 października 2001 roku do 5 września 2003 roku - członek Rady Nadzorczej GPT 
Sp. z o.o., 

 w okresie od 4 lutego 2003 roku do 3 grudnia 2003 roku, a następnie od 31 marca 2005 roku do 
chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek S.A, 

 od 14 marca 2006 roku do chwili obecnej  - członek Rady Nadzorczej Infra sp. z o.o., 
 od 19 stycznia 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Zawisza Bydgoszcz S.A. 

Pan Tomasz Woroch jest akcjonariuszem spółki Hydrobudowa Włocławek S.A.. Ponadto Pan Tomasz 
Woroch od roku 2001 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Technologie i Wykonawstwo 
Tomasz Woroch, a od 18 kwietnia 2002r roku w formie spółki cywilnej T i W Tomasz Woroch, Iwona 
Tomczak s.c. Działalność spółki została zawieszona z dniem 30 kwietnia 2004 roku, a następnie 
wznowiona w grudniu 2005 roku. Ponadto Pan Tomasz Woroch jest wspólnikiem spółki TGP Jerzy 
Wiśniewski i Wspólnicy Sp.j. (dawniej działającej pod firmą TGP Jerzy Wiśniewski, Małgorzata 
Wiśniewska Sp.j.). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Tomasza 
Worocha nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Woroch pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Tomasza Worocha ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Tomasz Woroch nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu 

Pan Przemysław Szkudlarczyk posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę 
Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów w roku 1994. Pan Przemysław Szkudlarczyk 
ukończył ponadto studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 
zakresie inżynierii gazownictwa w roku 1996. Pan Przemysław Szkudlarczyk posiada uprawnienia do 
zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pan Przemysław Szkudlarczyk ukończył 
roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian 
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International Management Institute. Pan Przemysław Szkudlarczyk ukończył w 2004 roku dwuletnie 
studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację 
Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of 
Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy z 
Business Center Club w Warszawie. 

Pan Przemysław Szkudlarczyk kolejno pracował: 

 od 4 listopada 1994 roku do 31 stycznia 1998 roku – w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział 
Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu na stanowisku pracownik techniczny 
przesyłu, 

 od 2 lutego 1998 roku do 31 grudnia 2001 roku – w Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w 
Wysogotowie na stanowisku specjalista ds. współpracy z TD WILLIAMSON, Dyrektor Ds. 
Rozwoju, 

 od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2004 roku w KRI Sp. z o.o. w Wysogotowie na 
stanowisku Prezesa Zarządu, 

 od 1 sierpnia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku – w Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. 
w Wysogotowie – poprzedniku prawnym Emitenta, na stanowisku Członka Zarządu, 

 od 2 stycznia 2004 roku do chwili obecnej - w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku 
Wiceprezesa Zarządu. 

Poza Emitentem, Pan Przemysław Szkudlarczyk wykonuje następującą działalność, która ma 
znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Hydrobudowa 
Włocławek S.A. (spółki zależnej Emitenta), (ii) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Infra sp. z 
o.o. (spółki zależnej Emitenta), (iii) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRI Sp. z 
o.o. (spółki zależnej Emitenta). 

Pomiędzy Panem Przemysławem Szkudlarczykiem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Przemysław Szkudlarczyk, w okresie poprzednich pięciu lat, był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 od dnia 21 sierpnia 2003 roku do  2 września 2006 roku - członek Rady Nadzorczej „elwik” Sp. z 
o.o., 

 od dnia 27 czerwca 2002 roku do 31 lipca 2003 roku - członek Rady Nadzorczej Technologie 
Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta), 

 od dnia 30 stycznia 2003 roku do 15 września 2003 roku - członek Rady Nadzorczej ATREM Sp. z 
o.o., 

 od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2004 roku - Prezes Zarządu KRI Sp. z o.o. , 

 od 6 kwietnia 2004 roku do 8 lutego 2006 roku - członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o., 

 od 18 października 2004 roku do chwili obecnej -  członek Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o., 

 od 8 sierpnia 2005 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek 
S.A. 

 od 14 marca 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Infra sp. z o.o. 

W roku 2004 Pan Przemysław Szkudlarczyk zarejestrował działalność gospodarczą pod nazwą 
Doradztwo Gospodarcze Przemysław Szkudlarczyk. Działalność ta nie została rozpoczęta. W roku 
2005 nastąpiło wyrejestrowanie tej działalności. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana 
Przemysława Szkudlarczyka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami 
oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Przemysław Szkudlarczyk 
pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których 
był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani 
sankcje w stosunku do Pana Przemysława Szkudlarczyka ze strony organów ustawowych ani 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Przemysław Szkudlarczyk nie 
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otrzymał zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu 

Pan Tomasz Tomczak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, 
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów w roku 1997. Pan Tomasz Tomczak ukończył ponadto studia 
podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Pan Tomasz Tomczak ukończył roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich 
przeprowadzony przez Canadian International Management Institute. 

Pan Tomasz Tomczak kolejno pracował: 

 od 3 lutego 1997 roku do 30 listopada 1997 roku – w VOLVO – SERVICE Zbigniew Przymusiński 
w Poznaniu na stanowisku przedstawiciel handlowy, zastępca service - managera, 

 od 8 grudnia 1997 roku do 31 grudnia 1997 roku – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku 
Asystent Zarządu Ds. Technicznych, 

 od 1 stycznia 1998 roku do 1 stycznia 2004 roku – w Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. 
w Wysogotowie – poprzedniku prawnym Emitenta, na stanowisku Asystent Zarządu Ds. 
Technicznych, kierownik robót, szef projektu, Dyrektor Ds. Technicznych, 

 od 2 stycznia 2004 roku – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Dyrektora Ds. 
Technicznych, a następnie od 17 lutego 2004 roku – na stanowisku Członka Zarządu, 

 od 1 kwietnia 2005 roku do chwili obecnej – w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku 
Wiceprezesa Zarządu. 

Poza Emitentem, Pan Tomasz Tomczak wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla 
działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek S.A. 
(spółki zależnej Emitenta), (ii) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o. (spółki 
zależnej Emitenta). 

Pomiędzy Panem Tomaszem Tomczakiem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Tomasz Tomczak, w okresie poprzednich pięciu lat zasiadał w Radach Nadzorczych 
następujących spółek: 

 od dnia 2 września 2005 roku do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o., 

 od dnia 21 października 2005 roku do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Tomasza 
Tomczaka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Tomczak pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Tomasza Tomczaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Tomasz Tomczak nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Mariusz Łożyński – Członek Zarządu 

Pan Mariusz Łożyński posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, 
Wydział Budownictwa Lądowego w roku 1983. 

Pan Mariusz Łożyński kolejno pracował: 

 w latach 1983 – 1988 - Starszy Asystent w Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji „Borm”; 

 w latach 1989 – 1990 - Starszy Asystent Projektanta w Spółdzielni Budowlano – Geodezyjnej 
GEOBUD Poznań; 

 w latach 1990 – 1991 -  Dyrektor Biura w Centrali Handlowej Conkret – Service Poznań; 

 w latach 1991 – 1999 - Kierownik, Specjalista ds. Remontów i Inwestycji w Kulczyk TRADEX; 
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 w latach 1999 – 2000 - Specjalista ds. Projektowania Inwestycji w Poznańskim Towarzystwie 
Ciepłowniczym; 

 od 2000 roku do chwili obecnej w PBG S.A. (dawniej Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.)  
kolejno na stanowisku Kierownika Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Obsługi Wykonawstwa i 
Dyrektora ds. Przygotowania Kontraktów, a następnie od 3 marca 2006 roku na stanowisku 
Członka Zarządu.  

Poza Emitentem Pan Mariusz Łożyński pełni od 1 kwietnia 2006 roku funkcję Prokurenta spółki Infra 
Sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta). 

Pomiędzy Panem Mariuszem Łożyńskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Mariusz Łożyński w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 od grudnia 2004 roku do marca 2006 roku pełnił funkcję Prokurenta spółki PBG S.A.,  

 od czerwca 2000 roku do lutego 2001 roku był członkiem Rady Nadzorczej Spółki 
Gazkomplex Sp. z o.o. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Mariusza 
Łożyńskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Łożyński pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Mariusza Łożyńskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Mariusz Łożyński nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

12.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

 Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wiesław Lindner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jacek Krzyżaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Mirosław Dobrut – Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Adam Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Małgorzata Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej.  

Członkami niezależnymi Rady Nadzorczej, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w § 29 ust. 
9 Statutu Emitenta, są: 

 Maciej Bednarkiewicz, 

 Wiesław Lindner, 

 Mirosław Dobrut, 

 Dariusz Sarnowski, 

 Adam Strzelecki. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki członków Rady Nadzorczej w siedzibie 
Emitenta przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo k/Poznania. 

Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Maciej Bednarkiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Prawa w roku 1963. Pan Maciej Bednarkiewicz od roku 1969 wykonuje zawód 
adwokata. 
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Pan Maciej Bednarkiewicz ponadto pełnił następujące funkcje: 

 w latach 1989-1991 – poseł na Sejm RP X Kadencji, 

 w 1989 roku wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 

 w 1991 roku powołany na sędziego Trybunału Stanu RP,  

 w 1992 roku ponownie wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 

 w 1997 roku ponownie powołany na sędziego Trybunału Stanu RP, 

Pan Maciej Bednarkiewicz, poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla 
Emitenta. 

Pan Maciej Bednarkiewicz jest synem siostry matki Pani Małgorzaty Wiśniewskiej – członka  Rady 
Nadzorczej Emitenta. Poza powyższym powiązaniem, nie występują inne powiązania rodzinne 
pomiędzy Panem Maciejem Bednarkiewiczem a członkami Zarządu i innymi członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

Pan Maciej Bednarkiewicz w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 od 1993 roku do stycznia 2001 roku – członek Rady Nadzorczej BIG Bank S.A. 

 od 1995 roku do chwili obecnej -  Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., 

 od 1999 roku do chwili obecnej - Sekretarz Rady Nadzorczej PZU S.A., 

 od 2003 roku do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Techmex SA. 

Pan Maciej Bednarkiewicz prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie, od listopada 
2004 roku jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i 
Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Macieja 
Bednarkiewicza nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Bednarkiewicz pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Macieja Bednarkiewicza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych). Ponadto Pan Maciej Bednarkiewicz nie otrzymał sądowego zakazu 
działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Wiesław Lindner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Wiesław Lindner posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną w Poznaniu w roku 1954. 

Pan Wiesław Lindner kolejno pracował: 

 w latach 1955 - 1986 – w Wielkopolskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa w Poznaniu, 
późniejszym PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Zakład Gazownictwa w Poznaniu na 
stanowisku kierownika działu ekonomicznego, następnie zastępcy dyrektora do spraw 
ekonomicznych oraz pierwszego zastępcy naczelnego dyrektora, 

 w latach 1987 - 1988 – ½ etatu w PGNiG S.A. w Warszawie na stanowisku doradcy naczelnego 
dyrektora, 

 w latach 1991 - 1997 – ½ etatu w Zakładach Naprawy Gazomierzy w Poznaniu na stanowisku 
głównego księgowego. 

Poza Emitentem, Pan Wiesław Lindner nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

Pomiędzy Panem Wiesławem Lindnerem, a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Wiesław Lindner, w okresie od 20 września 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, pełnił funkcję 
Członka Rady Nadzorczej w ATG Sp. z o.o. 
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Pan Wiesław Lindner w latach 1998 – 2003 pozostawał wspólnikiem spółki ATG Sp. z o.o.  

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Wiesława 
Lindnera nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wiesław Lindner pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Wiesława Lindnera ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Wiesław Lindner nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Jacek Krzyżaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Pan Jacek Krzyżaniak posiada wykształcenie średnie ogólne; w latach 1992-1995 odbywał studia na 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacja Ekonomika Rolnictwa. 

Pan Jacek Krzyżaniak kolejno pracował: 

 w roku 1998 – Dyrektor Fundacji Europa XXI, 

 w latach 1998-1999 – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny WIL Lobbying Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, 

 w latach 1999-2000 – Prezes Zarządu WIL Lobbying Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

 od lutego 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku – na stanowisku Asystenta Zarządu w Technologie 
Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. – poprzedniku prawnym Emitenta 

 od 2 stycznia 2004 roku do chwili obecnej – na stanowisku Szefa Działu Relacji Inwestorskich w 
PBG S.A. 

Poza Emitentem, Pan Jacek Krzyżaniak wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla 
działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek S.A. 
(spółki zależnej Emitenta). 

Pomiędzy Panem Jackiem Krzyżaniakiem, a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Jacek Krzyżaniak, w okresie poprzednich pięciu lat, był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 w latach 1998-2000 – Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu WIL Lobbying Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu 

 w latach 1999 - 2002 – Członek Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A., 

 od 28 października 2004 roku do 8 sierpnia 2006 roku – Członek Rady Nadzorczej PC Guard S.A. 

 od 8 sierpnia 2005 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Włocławek 
S.A 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Jacka 
Krzyżaniaka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Krzyżaniak pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Jacka Krzyżaniaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Jacek Krzyżaniak nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Mirosław Dobrut – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Mirosław Dobrut posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę 
Częstochowską, Wydział Elektryczny w roku 1974. 

Pan Mirosław Dobrut kolejno pracował: 
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 w latach 1974 - 1997– w PGNiG S.A. –  Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa, w tym w latach 
1989-1997 na stanowisku Dyrektora Okręgu, 

 w latach 1997-2002 – w EuroPolGaz S.A. – na stanowisku Członka Zarządu, 

 od roku 2003 do chwili obecnej - w Izbie Gospodarczej Gazownictwa na stanowisku Dyrektora, a 
obecnie Prezesa Zarządu, 

Poza Emitentem, Pan Mirosław Dobrut wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla 
działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Pomiędzy Panem Mirosławem Dobrutem, a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Mirosław Dobrut, w okresie poprzednich pięciu lat, był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 Gazomontaż S.A.  – członek Rady Nadzorczej, 

 PERN S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 PolGazTelekom Sp. z o.o. – Prezes Rady Nadzorczej 

 Elektromontaż Gdańsk S.A.– Prezes Rady Nadzorczej  

 ARMA Sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu 

 Fundacja PGNiG im. Łukaszewicza – Prezes Zarządu 

 Fundacja EKOGAZ  - Wiceprezes Zarządu  

Pan Mirosław Dobrut pozostaje obecnie Prezesem Rady Nadzorczej Elektromontaż Gdańsk S.A. oraz 
Wiceprezesem Zarządu Fundacji EKOGAZ. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Mirosława 
Dobruta nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mirosław Dobrut pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Mirosława Dobruta ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Mirosław Dobrut nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Dariusz Sarnowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Akademię 
Ekonomiczną w Poznaniu w roku 1999. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod numerem 10200/7527. 

Pan Dariusz Sarnowski kolejno pracował: 

 w latach 1996/1997 - Asystent (Konsulting) – W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o., 

 w latach 1996/1997 - Asystent (Departament Audytu) – W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o., 

 1998 - Inspektor / Wydział Doradztwa, Departament Rynków Kapitałowych – WBK S.A., 

 1999 - Menadżer/Konsultant / Trade Institute - Reemtsma Polska S.A., 

 2000 - Asystent (Departament Audytu) - BDO Polska Sp. z o.o., 

 w latach 2000/2001 - Asystent (Departament Audytu) - HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

 w latach 2001/2002 – Senior (Departament Audytu) - HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

 w latach 2002/2003 - Dyrektor Departamentu Audytu (Biuro w Szczecinie) - HLB Frąckowiak i 
Wspólnicy Sp. z o.o., 

Poza Emitentem, Pan Dariusz Sarnowski nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
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Pomiędzy Panem Dariuszem Sarnowskim, a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Dariusz Sarnowski, w okresie poprzednich pięciu lat, był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 w latach 2003/2004 – Wiceprezes Zarządu - Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o., 

 od lipca 2004 roku - Prezes Zarządu Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o., 

 w okresie od kwietnia 2003 roku do września 2004 roku - członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL 
Poznań S.A., 

 w okresie od lipca 2004 roku do kwietnia 2005 roku – członek Rady Nadzorczej Browary Polskie 
BROK - STRZELEC S.A., 

 w okresie od września 2005 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej NZOZ „Szpital w 
Puszczykowie” Sp. z o.o., 

Pan Dariusz Sarnowski od lipca 2004 roku do chwili obecnej, pozostaje wspólnikiem większościowym 
w Spółce Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Dariusza 
Sarnowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Dariusz Sarnowski pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Dariusza Sarnowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych). Ponadto Pan Dariusz Sarnowski nie otrzymał sądowego zakazu działania 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Adam Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Adam Strzelecki posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, w roku 1983, posiada tytuł doktora nauk 
prawnych. Pan Adam Strzelecki ukończył podyplomowe studia w zakresie bankowości na Wydziale 
Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1995. 

Pan Adam Strzelecki kolejno pracował: 

 w latach 1966 - 1969 – w P.P. Miejskim Handlu Detalicznego w Chełmnie na stanowisku 
referenta, 

 w latach 1969 - 1972 – w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie na stanowisku 
rewidenta, 

 w latach 1972 - 1975 – w Banku Rolnym w Chełmnie na stanowisku inspektora kredytowego, 

 w latach 1975 - 1977 – w Narodowym Banku Polskim w Chełmnie na stanowisku głównego 
księgowego, 

 w latach 1977 - 1988 – w Narodowym Banku Polskim w Lipnie na stanowisku dyrektora oddziału, 

 w latach 1988 - 1993 – w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki, później Okręgowy we 
Włocławku na stanowisku dyrektora oddziału, 

 w latach 1993 - 1996 – w Polskim Banku Inwestycyjnym we Włocławku na stanowisku dyrektora 
oddziału, 

 w latach 1996 - 2003 – w Kredyt Banku S.A. we Włocławku na stanowisku dyrektora oddziału, 

 od 1997 roku do chwili obecnej – w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we 
Włocławku na stanowisku adiunkta, następnie Prodziekana Wydziału Administracji, Prorektora ds. 
Organizacji i Rozwoju, obecnie pełni obowiązki Dziekana Wydziału Administracji. 

 Od 1 października 2004 roku do chwili obecnej – w Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu na 
stanowisku wykładowcy. 

Pan Adam Strzelecki poza Emitentem nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla 
Emitenta. 
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Pomiędzy Panem Adamem Strzeleckim, a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej 
oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Adam Strzelecki, w okresie poprzednich pięciu lat, był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 

 w okresie od 1995 roku do września 2005 roku - członek Rady Nadzorczej spółki Zakład 
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku, 

 od 1997 roku do kwietnia 2005 roku  - Członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 
z siedzibą we Włocławku,   

 w okresie od 2002 roku do 2004 roku  - członek Rady Nadzorczej spółki Hydrobudowa Włocławek 
S.A., 

W okresie od 1995 roku do 26 września 2005 roku  Pan Adam Strzelecki pozostawał wspólnikiem w 
Spółce Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Adama 
Strzeleckiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Strzelecki pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Adama Strzeleckiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Adam Strzelecki nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Małgorzata Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Małgorzata Wiśniewska posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończyła Politechnikę 
Poznańską, Wydział Budownictwa Lądowego w roku 1984. Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła 
ponadto studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie public 
relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pani 
Małgorzata Wiśniewska ukończyła roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich 
przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. 

Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła w 2004 roku dwuletnie studia MBA Executive Master of 
Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz 
Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management – czołową szkołą biznesu w 
Europie. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie. 

Pani Małgorzata Wiśniewska jest założycielem i akcjonariuszem Emitenta oraz jego poprzednika 
prawnego. 

Pani Małgorzata Wiśniewska kolejno pracowała: 

 w latach 1984 - 1991 – w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w 
Poznaniu na stanowisku asystenta projektanta,  

 od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku – w Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. 
w Wysogotowie – poprzedniku prawnym Emitenta, na stanowisku Dyrektor Ds Systemu Jakości, 
Dyrektor Ds. Public Relations, Członek Zarządu, 

 od 2 stycznia 2004 roku do dnia 14 listopada 2006 r. - w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku 
Wiceprezesa Zarządu. 

Poza Emitentem, Pani Małgorzata Wiśniewska wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie 
dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o. (spółki 
zależnej Emitenta), (ii) pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o. (spółki zależnej 
Emitenta), (iii) pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A. (spółki zależnej 
Emitenta). 

Mąż Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pan Jerzy Wiśniewski jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz 
akcjonariuszem Emitenta i Spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. Pani Małgorzata Wiśniewska jest 
córką siostry matki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Macieja Bednarkiewicza. 

Pani Małgorzata Wiśniewska w okresie poprzednich pięciu lat była członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach: 
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 od 1 stycznia 2000 roku – do 1 lutego 2004 roku– członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o.   

 od 12 marca 2002 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej KRI Sp. z o.o. 

 od 12 stycznia 2005 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o.   

 od 4 kwietnia 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A. 

 od 1998 roku do 14 listopada 2006 roku – Wiceprezes Zarządu Emitenta 

Ponadto Pani Małgorzata Wiśniewska pełni funkcję Prezesa Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego. 

Pani Małgorzata Wiśniewska jest akcjonariuszem spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie poprzednich pięciu lat w stosunku do Pani 
Małgorzaty Wiśniewskiej nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W 
okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Małgorzata Wiśniewska pełniła funkcje członka 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą 
zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w 
stosunku do Pani Małgorzaty Wiśniewskiej ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym 
uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Małgorzata Wiśniewska nie otrzymała sądowego 
zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta. 

12.1.3 Inne osoby zarządzające wyższego szczebla 

Tomasz Przebieracz – Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent 

Pan Tomasz Przebieracz posiada wykształcenie średnie techniczne, wyższe ekonomiczne, ukończył 
Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii w roku 2001. 

Pan Tomasz Przebieracz kolejno pracował: 

 w Spółce Gaztech-Logistik Sp. z o. o., 

 od 2000 roku do chwili obecnej w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. będącej 
poprzednikiem prawnym Emitenta, a następnie w Spółce Emitenta, kolejno na stanowisku 
kierownika robót,  Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych,  od 2005 roku na stanowisku Dyrektora 
ds. Technicznych. 

Poza Emitentem Pan Tomasz Przebieracz nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

Pomiędzy Panem Tomaszem Przebieraczem, a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz 
osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Tomasz Przebieracz od 3 marca 2006 roku jest Prokurentem Emitenta, udzielona mu prokura ma 
charakter prokury samoistnej. 

Pan Tomasz Przebieracz, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych w innych podmiotach. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Tomasza 
Przebieracza nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Przebieracz pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Tomasza Przebieracza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych). Ponadto Pan Tomasz Przebieracz nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Cezary Pokrzywniak – Dyrektor ds. Zarządzania Projektowaniem, Prokurent 

Pan Cezary Pokrzywniak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę 
Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów w roku 1997. Ponadto Pan Cezary Pokrzywniak 
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ukończył w roku 2006 studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Pan Cezary Pokrzywniak kolejno pracował: 

 od  1997 roku do chwili obecnej w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. będącej 
poprzednikiem prawnym Emitenta, a następnie w Spółce Emitenta, kolejno na stanowisku 
pracownika technicznego, specjalisty ds. stacji redukcyjno – pomiarowych, kierownika biura 
technicznego, kierownika projektu, zastępcy dyrektora ds. zadania inwestycyjnego, a od 2005 
roku na stanowisku dyrektora ds. zarządzania projektowaniem. 

Poza Emitentem pan Cezary Pokrzywniak nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

Pomiędzy Panem Cezarym Pokrzywniakiem, a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz 
osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Cezary Pokrzywniak od 3 marca 2006 roku jest Prokurentem Emitenta, udzielona mu prokura ma 
charakter prokury samoistnej. 

Pan Cezary Pokrzywniak, w okresie poprzednich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w innych podmiotach. 

W okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w stosunku do Pana Cezarego 
Pokrzywniaka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie 
ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Cezary Pokrzywniak pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą 
wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Cezarego Pokrzywniaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych). Ponadto Pan Cezary Pokrzywniak nie otrzymał sądowego zakazu działania 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

12.2 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 
wśród innych osób zarządzających wyższego szczebla 

12.2.1 Potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a innymi 
obowiązkami i interesami prywatnymi osób będących członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego szczebla  

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie występują potencjalne konflikty interesów u osób będących 
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego szczebla wymienionych w 
pozycji 12.1.3. pomiędzy obowiązkami tych osób względem Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub 
innymi obowiązkami. 

12.2.2 Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 
innymi osobami, na mocy których wybrano członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
osoby zarządzające wyższego szczebla  

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których wybrano członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby zarządzające wyższego szczebla wymienione w pozycji 
12.1.3. 

12.2.3 Ograniczenia uzgodnione przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub osób 
zarządzających wyższego szczebla, w zakresie zbycia w określonym czasie 
posiadanych przez nich papierów wartościowych Emitenta 

Zgodnie z złożonymi oświadczeniami, nie istnieją ograniczenia uzgodnione przez członków Zarządu, 
Rady Nadzorczej lub osoby zarządzające wyższego szczebla wymienione w pozycji 12.1.3., w 
zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich papierów wartościowych Emitenta. 
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13 Wynagrodzenia i inne świadczenia 

13.1 Wysokość wypłaconych w 2005 roku przez Emitenta oraz jego podmioty zależne 
wynagrodzeń (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) członkom Zarządu i 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobom zarządzającym wyższego szczebla 

Nazwisko i imię 

Wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego przez 

Emitenta (w tym 
warunkowego lub 

odroczonego) z tytułu 
pełnionej funkcji  

(w zł brutto) 

Wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego przez 

Emitenta (w tym 
warunkowego lub 

odroczonego) z tytułu 
umowy o pracę  

(w zł brutto) 

Wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego przez podmioty 
zależne od Emitenta (w tym 

warunkowego lub 
odroczonego)  

(w zł brutto) 

RADA NADZORCZA 

Bednarkiewicz Maciej 96 000,00 0,00 0,00 

Lindner Wiesław 84 000,00 0,00 0,00 

Sarnowski Dariusz 16 000,00 0,00 0,00 

Strzelecki Adam 24 000,00 0,00 6 500,00 

Krzyżaniak Jacek 24 000,00 27 600,00 7 442,86 

Dobrut Mirosław* 18 000,00 0,00 0,00 

Sikorski Jerzy**  12.000,00 0,00 0,00 

Wiśniewska Małgorzata*** 0,00 287 000,00 44 000,00 

ZARZĄD 

Wisniewski Jerzy 0,00 565 000,00 21 728,57 

Woroch Tomasz 0,00 397 000,00 14 585,71 

Szkudlarczyk Przemysław 0,00 287 000,00 58 585,71 

Tomczak Tomasz  0,00 283 000,00 7 142,86 

Łożyński Mariusz 0,00 110 000,00 0,00 

OSOBY ZARZĄDZAJACE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Pokrzywniak Cezary 0,00 58 400,00 0,00 

Przebieracz Tomasz 0,00 88 000,00 0,00 

Źródło: Emitent  

* Pan Mirosław Dobrut pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 10 maja 2006 roku. 

** Pan Jerzy Sikorski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 16 kwietnia 2005 roku. 

*** Pani Małgorzata Wiśniewska do 14 listopada 2006 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, a od 
21 listopada 2006 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego w roku 2005 zostały przyznane Akcje Serii D Emitenta 
następującym osobom: 

 Cezary Pokrzywniak - 1.013 

 Tomasz Przebieracz –  1.350 

Akcje serii D zostały nabyte przez wyżej wymienione osoby po cenie 1,08 zł za jedną akcję. 

Zarówno Emitent, jak i jego podmioty zależne nie przyznały żadnej z osób wchodzących w skład 
Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobom zarządzającym wyższego szczebla, wymienionym 
powyżej, świadczeń w naturze za usługi świadczone przez te osoby. 
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13.2 Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia dla osób wskazanych w 
punkcie 13.1. 

Poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych, Emitent w roku 2005 w ramach III filaru ubezpieczeń 
społecznych przekazał tytułem składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartych polis 
ubezpieczeniowych następujące kwoty: 

Nazwisko i imię Wysokość opłaconej składki (zł) 

Wiśniewski Jerzy  1.650,60 

Wiśniewska Małgorzata 901,80 

Woroch Tomasz 1.098,52 

Szkudlarczyk Przemysław 464,56 

Tomczak Tomasz 485,48 

Pokrzywniak Cezary 1.582,60 

Na dzień 30 września 2006 roku utworzona przez Emitenta rezerwa na poczet wszystkich świadczeń 
pracowniczych (świadczenia emerytalne i podobne) wynosi 306 191,61 zł. 

14 Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

14.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres sprawowania funkcji w Zarządzie i Radzie 
Nadzorczej Emitenta 

14.1.1 Zarząd Emitenta 

Obecna kadencja Zarządu jest drugą kadencją i zgodnie z § 37 ust. 5 Statutu Emitenta trwa trzy lata. 
Obecna kadencja Zarządu upływa w dniu 10 maja 2009 roku. Zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu Emitenta, 
mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 
Członkowie Zarządu powołani w trakcie danej kadencji pełnią swe funkcje najdłużej do końca tej 
kadencji, co przewiduje §37 ust. 6 Statutu Emitenta. 

Okres sprawowania funkcji przez obecnych członków Zarządu jest następujący: 

 Pan Jerzy Wiśniewski – od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 
dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2006 roku 
na drugą kadencję, 

 Pan Tomasz Woroch - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 
dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2006 roku 
na drugą kadencję, 

 Pan Przemysław Szkudlarczyk - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
tj. od dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2006 
roku na drugą kadencję, 

 Pan Tomasz Tomczak  - od dnia 17 lutego 2004 roku, powołany został przez Radę Nadzorczą 
w dniu 10 maja 2006 roku na drugą kadencję, 

 Pan Mariusz Łożyński  - od dnia 3 marca 2006 roku, powołany został przez Radę Nadzorczą 
w dniu 10 maja 2006 roku na drugą kadencję, 

14.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej jest drugą kadencją i zgodnie z § 29 ust. 4 Statutu Emitenta trwa 
jeden rok.  

Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu 10 maja 2007 roku. Zgodnie z § 29 ust. 6 
Statutu Emitenta, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
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funkcji członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 
kadencji, co przewiduje § 29 ust. 5 Statutu Emitenta.  

Okres sprawowania funkcji przez obecnych członków Rady Nadzorczej jest następujący: 

 Pan Maciej Bednarkiewicz - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. 
od dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 
2006 roku na drugą kadencję, 

 Pan Wiesław Lindner - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 
dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2006 
roku na drugą kadencję, 

 Pan Adam Strzelecki - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 
dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2006 
roku na drugą kadencję, 

 Pan Jacek Krzyżaniak - od dnia rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 
dnia 2 stycznia 2004 roku, powołany został przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2006 
roku na drugą kadencję, 

 Pan Dariusz Sarnowski - od dnia 16 kwietnia 2005 roku, powołany został przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 10 maja 2006 roku na drugą kadencję, 

 Pan Mirosław Dobrut  - od dnia 10 maja 2006 roku, 

 Pani Małgorzata Wiśniewska – od dnia 21 listopada 2006 roku. 

14.1.3 Informacje o umowach o świadczenie usług członków Zarządu i Rady Nadzorczej z 
Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie istnieją umowy o świadczenie usług zawarte z Emitentem 
lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, które określałyby świadczenia wypłacane członkom 
Zarządu i Rady Nadzorczej w chwili rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia mandatu. 

14.2 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, włącznie z imionami 
i nazwiskami członków danej komisji oraz podsumowaniem zasad ich funkcjonowania 

Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwałą nr  4 z 
dnia 10 maja 2006 roku powołała Komitet Audytu składający się z trzech członków, w tym dwóch 
niezależnych członków Rady Nadzorczej.  

W skład Komitetu Audytu wchodzą: 

 Dariusz Sarnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu 

 Adam Strzelecki  

 Jacek Krzyżaniak 

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

Komitet Audytu odpowiada w szczególności za: 

 ocenę zakresu niezależności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie Nadzorczej 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a także warunków umowy z nim i wysokości jego 
wynagrodzenia, 

 analizowanie i ocenę stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej 
Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki, pod kątem możliwych do ujawnienia lub występujących 
konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego 
zjawiska, 

 zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą, 

 rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych członków 
jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, a także kwartalnych, półrocznych i 
rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. 
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Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwałą nr  5 z 
dnia 10 maja 2006 roku powołała Komitet Wynagrodzeń składający się z trzech niezależnych 
członków. 

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą: 

 Maciej Bednarkiewicz 

 Mirosław Dobrut 

 Wiesław Lindner 

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

Komitet Wynagrodzeń odpowiada za: 

 ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce, 

 ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki, 

 ustalanie planu premiowania na rok obrotowy. 

Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności i podjętych decyzji w miarę 
potrzeb oraz podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem. Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w roku 2005 
zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2006 roku, w drodze 
raportu bieżącego nr 34/2006. Pełna treść tych sprawozdań jest dostępna pod adresem internetowym  

http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl 

oraz w siedzibie Emitenta: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo k/Poznania 

14.3 Oświadczenie o stosowaniu się przez Emitenta do procedur ładu korporacyjnego 

W Spółce stosowane są zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre praktyki w 
spółkach publicznych 2005”. Zarząd Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 29 ust. 2 i 3 
Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożył oświadczenie dotyczące 
przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w 
spółkach publicznych 2005”, które to oświadczenie zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w 
dniu 24 kwietnia 2006 roku oraz przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2006 roku. Pełna treść 
Oświadczenia Zarządu PBG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego została 
przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2006 roku, w drodze raportu 
bieżącego nr 43/2006. Pełna treść tego oświadczenia jest dostępna także pod adresem internetowym: 
http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/lad.asp  

oraz w siedzibie Emitenta: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo k/Poznania. 

15 Pracownicy 

15.1 Liczba pracowników Emitenta 

Stan zatrudnienia Data 

Pracownicy 
umysłowi 

Pracownicy  

fizyczni 

Ogółem 

31 grudnia 2003 roku 167 110 277 

31 grudnia 2004 roku 218 159 377 

31 grudnia 2005 roku 295 172 467 

Dzień zatwierdzenia Prospektu  366 230 596 

Źródło: Emitent 
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15.2 Akcje i opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji lub opcji na akcje Łączna wartość 
nominalna (PLN)

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%)

Jerzy Wiśniewski 
4.380.054 akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu 

Nie posiada opcji na akcje 
4.380.054 36,41 53,00 

Tomasz Woroch  

 

323.837 akcji, w tym: 

116.667 akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu* 

Nie posiada opcji na akcje 

323.837 2,69 2,66 

Przemysław 
Szkudlarczyk 

16.551 akcji na okaziciela  

Nie posiada opcji na akcje 
16.551 0,14 0,10 

Tomasz Tomczak 
9.961 akcji na okaziciela 

Nie posiada opcji na akcje 
9.961 0,08 0,06 

Mariusz Łożyński 
5.053 akcji na okaziciela 

Nie posiada opcji na akcje 
5.053 0,04 0,03 

Maciej Bednarkiewicz 
3.125 akcji na okaziciela 

Nie posiada opcji na akcje 
3.125 0,03 0,02 

Mirosław Dobrut  Nie posiada akcji ani opcji na 
akcje    

Jacek Krzyżaniak 
7.819 akcji na okaziciela 

Nie posiada opcji na akcje 
7.819 0,06 0,05 

Wiesław Lindner Nie posiada akcji ani opcji na 
akcje    

Dariusz Sarnowski Nie posiada akcji ani opcji na 
akcje    

Adam Strzelecki Nie posiada akcji ani opcji na 
akcje    

Małgorzata Wiśniewska 
3.279 akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu 

Nie posiada opcji na akcje 
3.279 0,03 0,04 

Źródło: Emitent  

* W dniu 14 listopada 2006 roku Emitent otrzymał żądanie akcjonariusza Tomasza Worocha zamiany 
posiadanych przez niego 200.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na akcje na 
okaziciela. W związku z powyższym żądaniem, Zarząd Emitenta w dniu 15 listopada 2006 roku podjął 
uchwałę w sprawie zamiany tych akcji na akcje na okaziciela. Akcje objęte żądaniem Pana Tomasza 
Worocha zostały zamienione na akcje na okaziciela w dniu 1 grudnia 2006 roku w związku z 
podjęciem uchwały nr 653/06 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 
28 listopada 2006 roku. Po dokonaniu konwersji Pan Tomasz Woroch posiada 323.837 akcji Emitenta, 
w tym 116.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, ponieważ wraz z dokonaniem 
konwersji wygasło uprzywilejowanie 200.000 akcji. 

15.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28 kwietnia 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2 Rady 
Nadzorczej Emitenta z dnia 17 maja 2004 roku, uchwalony został Regulamin Programu 
Motywacyjnego.  
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Regulamin Programu Motywacyjnego zamieszczony jest w prospekcie emisyjnym sporządzonym w 
związku z emisją Akcji Serii C i Akcji Serii D, w rozdziale Załączniki, link: http://www.inwestor.pbg-
sa.pl/Prospekt/pbg-zal.pdf  

W ramach Programu Motywacyjnego, na podstawie uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Emitenta z 
dnia 10 marca 2004 roku, wyemitowanych zostało 330.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D. 
Osoby uprawnione nabywać będą akcje od subemitenta usługowego, z którym została zawarta 
umowa o subemisję usługową. Pierwsze udostępnienie akcji serii D osobom uprawnionym nastąpiło w 
roku 2005 – w  dniu 12 września 2005 roku Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z 
wnioskiem Zarządu, uchwałą Nr 2, ustaliła krąg osób uprawnionych do nabycia akcji w ramach 
Programu Motywacyjnego. Osoby uprawnione nabyły 110.000 akcji serii D po cenie 1,08 zł za jedną 
akcję. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 7 listopada 2005 roku, 
uchwałą nr 378/2005, stwierdził o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 110.000 akcji zwykłych na 
okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem 
PLPBG0000045. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić powyższe akcje z dniem 16 listopada 2005 
roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez 
KDPW S.A. w dniu 16 listopada 2005 roku asymilacji akcji serii D z akcjami Spółki będącymi w obrocie 
giełdowym. Asymilacja została dokonana.  

Drugie udostępnienie akcji serii D osobom uprawnionym nastąpiło w roku 2006 – w dniu 9 sierpnia 
2006 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2, w której ustaliła osoby uprawnione do nabycia akcji 
w ramach Programu Motywacyjnego w roku 2006. Osoby uprawnione nabyły 110.000 akcji serii D po 
cenie 1,12 zł za jedną akcję. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 18 września 2006 roku, uchwałą nr 
353/2006, stwierdził o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 110.000 akcji 
zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. 
kodem PLPBG0000045. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić powyższe akcje z dniem 25 września 
2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania 
przez KDPW S.A. w dniu 25 września 2006 roku asymilacji akcji serii D z akcjami Spółki będącymi w 
obrocie giełdowym oznaczonymi kodem PLPBG0000029. Asymilacja została dokonana. 

16 Znaczni akcjonariusze 

16.1 Akcjonariusze Emitenta, inni niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych Emitenta, posiadający, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały w 
kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu na WZA, podlegające zgłoszeniu na mocy 
obowiązujących przepisów 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcjonariuszy Emitenta, którzy nie są członkami 
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, albo innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla 
Emitenta, posiadających bezpośrednio lub pośrednio akcje Emitenta w ilości podlegającej zgłoszeniu 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej): 

L.p. Akcjonariusz 
 

Ilość 
akcji 

Ilość 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

3.  BZ WBK AIB Asset Management S.A. poprzez 
zarządzane portfele akcji, w tym: 

portfelami inwestycyjnymi funduszy 
zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. 

890.325 

 

 

890.325 

 

 

7,40 % 

 

 

5,39 % 

 

 

4.  ING TFI S.A. poprzez zarządzane fundusze 
(INF FIO Średnich i Małych Spółek, ING FIO 
Akcji, ING FIO Zrównoważony, ING FIO 
Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING SFIO 
Akcji 2, ING FIZ Akcji, ING FIZ Stabilnego 
Wzrostu) 

842.915 842.915 7,01 % 5,10 % 

Razem znaczni akcjonariusze (inni niż członkowie 
Zarządu, Rady Nadzorczej i inne osoby 
zarządzające wyższego szczebla Emitenta): 

1.733.240 1.733.240 14,41% 10,49 % 

Źródło: Emitent 
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16.2 Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu 

Statut Emitenta nie przyznaje żadnemu z akcjonariuszy Emitenta żadnych uprawnień osobistych w 
stosunku do Emitenta, w szczególności nie przyznaje innych praw głosu niż prawo do wykonywania 
dwóch głosów z każdej jednej Akcji Serii A imiennej uprzywilejowanej albo jednego głosu z każdej 
innej Akcji Emitenta, a także żadnych praw do powoływania członków Zarządu lub członków Rady 
Nadzorczej Emitenta. 

16.3 Opis podmiotów (osób) sprawujących kontrolę nad Emitentem, charakteru tej kontroli i 
mechanizmów zapobiegających jej nadużywaniu 

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Jerzy Wiśniewski, który posiada bezpośrednio 
4.380.054 Akcje Serii A imienne uprzywilejowane co do głosu Emitenta, stanowiące 36,41% kapitału 
zakładowego Emitenta oraz uprawniające łącznie do wykonywania 8.760.108 głosów, tj. 53,00% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Jerzy Wiśniewski kontroluje Emitenta jako podmiot dominujący w stosunku do Emitenta, uprawniony 
do wykonywania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jerzy Wiśniewski jest 
również Prezesem Zarządu Emitenta. 

Mechanizmem zapobiegającym nadużywaniu przez Jerzego Wiśniewskiego kontroli nad Emitentem 
jest uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta do zaskarżania uchwał Walnego 
Zgromadzenia Emitenta w trybie przewidzianym w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych, a także 
regulacje Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczące funkcjonowania spółek publicznych, takie jak: 
uprawnienie akcjonariuszy spółki publicznej posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego do 
wnioskowania o powołanie rewidenta ds. szczególnych, obowiązki związane z ujawnianiem stanu 
posiadania akcji spółki publicznej oraz obowiązki związane z przekroczeniem przez dany podmiot 
określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, które może mieć miejsce 
zasadniczo jedynie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
spółki publicznej. Zgodnie z regulacjami Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusze mniejszościowi są 
również uprawnieni do żądania wykupu posiadanych przez nich akcji spółki publicznej przez innego 
akcjonariusza tej spółki publicznej, jeżeli jego udział w ogólnej liczbie głosów osiągnął lub przekroczył 
90%. 

Rozwiązania prawne chroniące akcjonariuszy mniejszościowych zostały szczegółowo opisane w pkt 
2.8. Części IV Prospektu - Dokument Ofertowy. 

16.4 Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w 
sposobie kontroli Emitenta 

Brak jest jakichkolwiek ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w 
sposobie kontroli Emitenta. 

17 Transakcje z podmiotami powiązanymi 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata obrotowe 2003-2005) oraz w okresie 
od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent był stroną 
transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Zgodnie z MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 
2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, następujące 
podmioty winny być uznane za podmioty powiązane Emitenta: 

1) podmiot dominujący wobec Emitenta – Jerzy Wiśniewski; 

2) podmioty zależne od Emitenta: 

a) ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

b) „Hydrobudowa Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach, 

c) Hydrobudowa Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie, 

d) Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

e) KB GAZ S.A. z siedzibą w Szczecinie, 
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f) KRI Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, 

g) PGS Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie, 

h) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu; 

3) kluczowy personel kierowniczy Emitenta – członkowie Zarządu i prokurenci Emitenta; 

4) bliscy członkowie rodziny (partnerzy życiowi, w tym małżonkowie, dzieci, dzieci partnera 
życiowego, osoby pozostające na utrzymaniu podmiotu lub jego partnera życiowego) podmiotów, 
o których mowa w pkt 1 i 3 powyżej; 

5) jednostki kontrolowane, współkontrolowane, bądź jednostki, na które znacząco wpływa lub 
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio, osoba, o której mowa w pkt 3 
lub 4 powyżej. 

Poniżej przedstawiono istotne informacje dotyczące transakcji zawartych przez Emitenta z 
podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu. 

Wszystkie przedmiotowe transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach 
rynkowych. 

17.1 Transakcje z Jerzym Wiśniewskim – podmiotem dominującym Emitenta 

L.p. Strona 
transakcji, inna 

niż Emitent 
 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy 

Wartość 
transakcji 

1. Jerzy Wiśniewski Sprzedaż przez Jerzego Wiśniewskiego 30.000 
udziałów po 50 złotych każdy w spółce ATG Sp. 
z o.o. 

15.03.2004 4.000.000,00 zł 

2. Jerzy Wiśniewski Nabycie przez Jerzego Wiśniewskiego 78.876 
akcji imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł 
każda w spółce Hydrobudowa Włocławek S.A. 

31.12.2003 3.943.800,00 zł 

17.2 Transakcje z podmiotami zależnymi Emitenta 

17.2.1 Transakcje z ATG Sp. z o.o. 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 22 poręczeń za 
zobowiązania ATG Sp. z o.o. na łączną kwotę 30.721.912,00 zł. 

L.p. Strona 
transakcji, 

inna niż 
Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia umowy 
(okres obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
transakcji 

1.  EBRO 
TRADE Sp. 
z o.o., ATG 
Sp. z o.o. 

Umowa sprzedaży towarów 
niezbędnych do realizacji zadania 
„Budowa przepompowni 
ogólnospławnej Saska Kępa II w 
Warszawie”, gdzie odbiorcą towaru jest 
ATG Sp. z o.o., a płatnikiem Emitent. 
Wartość netto umowy 328.935,86 EUR. 
Umowa przewiduje kary umowne dla 
sprzedającego w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% 
wartości opóźnionej partii towaru, za 
opóźnienie w usunięciu stwierdzonych 
wad przy odbiorze i w okresie gwarancji 
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki, za odstąpienie 
od umowy z winy Sprzedającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

07.04.2006 

(umowa wykonana) 

 

 

328.935,86 EUR 
netto 
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dla Kupującego za odstąpienie od 
umowy z winy Kupującego w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto. Okres 
gwarancji na przedmiot umowy wynosi 
36 miesięcy od dnia 28.06.2007 nie 
dłużej jednak niż 44 miesiące od daty 
dostawy. 

2.  ATG Sp. z 
o.o. 

Poręczenie udzielone przez ATG Sp. z 
o.o. z tytułu zobowiązań Emitenta 
wynikających z obligacji serii A 
wyemitowanych przez Emitenta. 

20.09.2005 

(poręczenie udzielone do 
21.09.2008) 

Maksymalna 
wysokość 

poręczenia – 
132.000.000,00 zł 

3.  AMITECH 
POLAND 
Sp. z o.o., 
ATG Sp. z 
o.o. 

Umowa przystąpienia przez Emitenta 
do długu po stronie ATG Sp. z o.o., na 
której podstawie Emitent przystąpił do 
długu ATG Sp. z o.o. wobec AMITECH 
POLAND Sp. z o.o. i od dnia umowy 
ponosi wobec AMITECH POLAND Sp. 
z o.o. solidarną odpowiedzialność z 
ATG Sp. z o.o. z tytułu zobowiązania 
do zapłaty kwoty 300.000,00 zł. 

16.06.2005 

 

(umowa wykonana) 

 

300.000,00 zł 

4.  Bank 
Zachodni 
WBK S.A., 
ATG Sp. z 
o.o. 

Poręczenie ATG Sp. z o.o.  z tytułu 
kredytu udzielonego w rachunku 
bieżącym przez Bank Zachodni WBK 
S.A. Emitentowi. 

30.06.2005 

(bank może wystąpić o 
nadanie klauzuli 

wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu 

wystawionemu przez bank 
do dnia przedawnienia 

roszczeń z 
zabezpieczonego kredytu, 

tj do dnia 29.06.2009) 

Poręczenie do 
kwoty 

20.000.000,00 zł 

5.  ATG Sp. z 
o.o. 

Umowa sprzedaży 10 udziałów serii C 
w KRI Sp. z o.o. 

23.09.2005 

(umowa wykonana) 

5.000,00 zł 

6.  ATG Sp. z 
o.o. 

Umowa o korzystanie z łącza 
internetowego, na podstawie której 
Emitent udostępnia ATG Sp. z o.o. 
łącze internetowe.  

11.01.2006 

(Umowa została zawarta 
na czas nieoznaczony) 

opłata 
miesięczna w 

wysokości 
1.000,00 zł netto 

7.  ATG Sp. z 
o.o. 

Umowa sprzedaży, na której podstawie 
Emitent nabył wyroby służące do 
realizacji przez Emitenta zadania: 
Budowa magistrali Wodociągowych 
dostarczających wodę do miasta 
Szczecina. Umowa została wykonana. 

28.09.2004 

(aneks z 15.09.2005) 

 

(do końca 2005 r.) 

2.015.679,08 zł 
netto 

8.  ATG Sp. z 
o.o. 

Umowa sprzedaży, na której podstawie 
Emitent nabył wyroby służące do 
realizacji zadania: Przepompownia 
ogólnospławna Saska Kępa II. 

31.08.2005 

 

(nie później niż do końca 
2007 r.) 

5.384.761,70 zł 
netto 

17.2.2 Transakcje ze spółką Hydrobudowa Śląsk S.A. 

L.p. Strona transakcji, inna niż 
Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość transakcji 

1.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Udzielenie 
oprocentowanej 
pożyczki przez Emitenta 
Hydrobudowie Śląsk 
S.A. 

14.11.2005 

(pożyczka 
udzielona na 

okres od 
14.11.2005 do 

14.11.2006) 

7.000.000,00 zł 
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2.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Udzielenie 
oprocentowanej 
pożyczki przez Emitenta 
Hydrobudowie Śląsk 
S.A. 

14.10.2005 6.000.000,00 zł 

3.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Udzielenie 
oprocentowanej 
pożyczki przez Emitenta 
Hydrobudowie Śląsk 
S.A. 

27.02.2006 

(pożyczka 
udzielona na 

okres od 
27.02.2006 do 

31.03.2006) 

3.000.000,00 zł 

4.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Objęcie i opłacenie 
przez Emitenta  
1.690.000 akcji serii H 
spółki Hydrobudowa 
Śląsk S.A. 

24.02.2006 
(przydział akcji, 

na które Emitent 
złożył zapis w 

ofercie 
publicznej) 

48.165.000,00 zł 

5.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Objęcie i opłacenie 
przez Emitenta  267.000 
akcji serii I spółki 
Hydrobudowa Śląsk 
S.A. 

10.05.2006 

(przydział akcji, 
na które Emitent 

złożył zapis w 
ofercie 

publicznej) 

9.345.000,00 zł 

6.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Poręczenie przez 
Hydrobudowę Śląsk 
S.A. za zobowiązania 
Emitenta z tytułu emisji 
Obligacji serii A wobec 
wszystkich posiadaczy 
Obligacji Serii A. 

26.05.2006 

 

(poręczenie do 
dnia 

21.09.2008) 

maksymalna kwota 
poręczenia 132.000.000,00 

zł 

7.  Hydrobudowa Śląsk S.A. 

Hydrobudowa Włocławek 
S.A 

DZ Bank Polska S.A. 

Umowa o przelew 
wierzytelności i 
przystąpienie do długu 
dotyczy umowy 
kredytowej 
2005/MP/0154 zawartej 
przez Emitenta. Jako 
zabezpieczenie 
Hydrobudowa Śląsk 
S.A. i Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 
wystawiły deklarację 
weksla in blanco do 
maksymalnej wysokości 
50.000.000,00 złotych 

03.08.2005  

8.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Umowa o wykonanie 
części robót i dostaw w 
ramach inwestycji: 
Modernizacja i 
rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków Płaszów II w 
Krakowie przez 
Emitenta. 

14.11.2005 

 

 

9.856.648,00 zł netto 

9.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Umowa przejęcia przez 
Emitenta długu 
Hydrobudowy Śląsk S.A. 
wobec jej kontrahentów. 

16.11.2005 Dług w kwocie 7.397.646,14 
zł 

10.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na 
rzecz Hydrobudowa 

20.11.2006 

Pożyczka 
udzielona od 

5.000.000 zł 
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Śląsk S.A. 20.11.2006 do 
30.11.2006 

11.  Hydrobudowa Śląsk S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na 
rzecz Hydrobudowa 
Śląsk S.A. 

24.11.2006 

Pożyczka 
udzielona od 

24.11.2006 do 
31.03.2007 

40.000.000,00 zł 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 29 poręczeń za 
zobowiązania Hydrobudowy Śląsk S.A. na łączną kwotę 184.731.767,00 zł oraz 8.307.089 EURO. 

17.2.3 Transakcje z Hydrobudową Włocławek S.A. 

Poniższa tabela zawiera transakcje Emitenta z Hydrobudową Włocławek S.A. inne niż transakcje 
przedstawione w pkt 19.2.1 – 19.2.2 powyżej: 

L.p. Strona 
transakcji, inna 

niż Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość transakcji 

1.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Skierniewicach” 
przez Emitenta. Umowa została 
wykonana. 

29.10.2004 

 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
31.12.2005) 

1.161.584,00 EURO netto 

2.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Skierniewicach” 
przez Emitenta. Umowa została 
wykonana. 

20.08.2003 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
31.10.2005) 

350.942,00 EURO netto 

3.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
inwestycji realizowanej przez 
Emitenta w Toruniu – wymiana 
rur azbestowo-cementowych, 
przez Emitenta. 

15.09.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
30.09.2007) 

228.864,18 EURO netto 

4.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Budowa głównych 
kolektorów Torunia 
Południowego i systemu 
ściekowego dla dzielnic: 
Podgórz, Stawki i Rudak” przez 
Emitenta. Umowa została 
wykonana. 

31.08.2004 

 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
30.04.2006) 

227.761,33 EURO netto 

5.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
inwestycji realizowanej przez 
Emitenta w Nowym Sączu – 
Budowa kolektorów sanitarnych 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, przez Emitenta. 

29.10.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
15 miesięcy od daty 

wydania polecenia 
o rozpoczęciu prac) 

1.024.288,00 EURO netto 

6.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
inwestycji realizowanej przez 
Emitenta w Nowym Sączu – 
Budowa kolektorów sanitarnych 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, przez Emitenta. 

01.09.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
15 miesięcy od daty 

wydania polecenia 

707.966,00 EURO netto 
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o rozpoczęciu prac) 

7.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Włocławek” przez 
Emitenta. 

17.09.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
październik 2007) 

6.124.209,10 EURO netto 
(pomniejszone o 3% tej 
kwoty dla Hydrobudowy 
Włocławek S.A. z tytułu 

generalnego wykonawstwa) 

8.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
inwestycji realizowanej przez 
Emitenta w Nowym Sączu – 
Budowa kolektorów sanitarnych 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, przez Emitenta. 

01.12.2004 

(okres realizacji 
przez 

Hydrobudowę 
Włocławek S.A. 

robót w 
realizowanym 

zadaniu) 

120.000,00 zł netto 

9.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej – Stabłowice we 
Wrocławiu” przez Emitenta. 

9.08.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
05.04.2006) 

660.000,00 EURO netto 

10.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Rozbudowa 
osiedlowej sieci kanalizacyjnej 
– Etap I (Muchobór, Oporów I, 
Klecina I) we Wrocławiu” przez 
Emitenta. 

20.12.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
31.07.2005) 

2.242.000,00 zł netto 

11.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót budowlanych 
w ramach budowy zbiorników 
paliwa dla lotniska Siemirowice 
na zlecenie Emitenta. 

10.11.2004 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
31.12.2005) 

809.000,00 zł netto 

12.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Rozbudowa 
osiedlowej sieci kanalizacyjnej 
– Etap I (Muchobór, Oporów I, 
Klecina I) we Wrocławiu” przez 
Emitenta. 

15.12.2003 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
31.07.2005) 

13.709.000 zł netto 

13.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa w sprawie określenia 
zakresu wykonawstwa w 
związku z przyjęciem wspólnej 
oferty Emitenta i Hydrobudowy 
Włocławek S.A. w przetargu 
organizowanym przez Miasto i 
Gminę Ozimek. 

16.06.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.10.2005) 

Emitent jako partner 
konsorcjum wykonał roboty 

o wartości 1.034.706,00 
EURO netto, a 

Hydrobudowa Włocławek 
S.A. – 1.178.571,97 EURO 

netto 

14.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami – I etap w gminie 
Żerków” przez Emitenta. 

24.05.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.09.2004) 

693.754,00 zł netto 

15.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Budowa magistrali 
dostarczających wodę do 
miasta Szczecin” przez 
Emitenta. 

26.07.200 

(termin 
zakończenia robót: 

08.06.2004) 

5.059.999,54 EURO netto 

16.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót budowlano-
montażowych w związku z 
budową budynku biurowego z 
halą magazynową we 

24.03.2003 

 

(termin 

5.000.000,00 zł netto 
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Włocławku przez Emitenta. zakończenia robót: 
30.09.2003) 

17.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie prac w ramach 
robót związanych z pracami 
przy gazociągu relacji Kotowice 
- Huta Miedzi Legnica na 
zlecenie Emitenta. 

16.10.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

10.12.2003) 

47.000,00 zł netto 

18.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania „Rozbudowa i 
modernizacja Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w 
Sierpcu – I etap” przez 
Emitenta. 

6.06.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.10.2004) 

1.126.417,00 zł netto 

19.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Świadczenie usług w zakresie 
ofert dla przetargów krajowych i 
zagranicznych przez Emitenta. 

7.01.2003 

 

 

(od 06.01.2003 do 
31.12.2003) 

za przetarg powyżej 20 mln 
EURO – 15.000,00 EURO 

netto, za przetarg o wartości 
powyżej 1 mln EURO do 20 

mln EURO – 5.000,00 
EURO netto, za przetarg o 

wartości od 1 mln zł do 1 
mln EURO – 2.000,00 

EURO netto 

20.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania związanego z budową 
kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w gminie Lubicz 
przez Emitenta. 

18.08.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

2.099.950,00 zł netto 

21.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania Oczyszczalnia ścieków 
Południe w Warszawie przez 
Emitenta. 

20.01.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

302.953,00 zł netto 

22.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
zadania Realizacja I części I 
etapu budowy miasteczka 
galicyjskiego w Nowym Sączu 
przez Emitenta. 

12.10.2005 

 

(termin 
zakończenia robót: 

22.12.2005) 

614.796,05 zł netto 

23.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o korzystanie z łącza 
internetowego udostępnionego 
przez Emitenta. 

11.01.2006 

(zawarta na czas 
nieokreślony) 

500,00 zł netto miesięcznie 

24.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Najem przez Hydrobudowę 
Włocławek S.A. pomieszczenia 
administracyjno-biurowego w 
Wysogotowie, należącego do 
Emitenta. 

1.02.2003 

 

(czas nieokreślony) 

czynsz najmu 1.100,00 zł 
netto miesięcznie 

25.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Hydrobudowę 
Włocławek S.A. środków 
trwałych.  

16.09.2003 

(od 16.09.2003 do 
31.12.2004) 

233.588,00 zł netto 
miesięcznie (od 16.09.2003 
do 31.10.2003), 268.506,00 

zł netto miesięcznie (od 
1.11.2003 do 1.01.2004), 

266.525,00 zł netto 
miesięcznie (od 2.01.2004 

do 01.02.2004), 234.220,00 
zł netto miesięcznie (od 

2.02.2004 do 29.02.2004), 
228.297,00 zł (od 1.03.2004 

do 31.03.2004), 3.439,00 
(od 1.04.2004 do 
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31.12.2004) 

  

26.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Hydrobudowę 
Włocławek S.A. środków 
trwałych. 

31.03.2004 

 

(od 1.04.2004 do 
31.12.2004) 

65.211,00 zł netto 
miesięcznie 

27.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Hydrobudowę 
Włocławek S.A. samochodu 
Mitsubishi Colt 1.3, należącego 
do Emitenta. 

2.02.2006 

 

(od 2.02.2006 do 
31.05.2006) 

500,00 zł netto miesięcznie 

28.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Wykonanie robót w ramach 
realizowanej przez 
Hydrobudowę Włocławek S.A. 
budowy kanalizacji w Tarnowie 
przez Emitenta. 

19.06.2006 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.08.2008) 

270.000,00 zł netto 
(10.000,00 zł netto 

miesięcznie) 

29.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o wykonanie 
zabezpieczenia rurociągów pod 
rzeką Wisłą w Płocku na 
zlecenie Emitenta. 

14.07.2004 

(termin 
zakończenia robót: 

30.09.2004) 

230.000,00 zł netto 

30.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o wykonanie robót 
budowlanych w ramach 
budowy zbiorników paliwa dla 
lotniska Siemirowice na 
zlecenie Emitenta. 

5.08.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2005) 

850.000,00 zł netto 

 

31.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o wykonanie robót 
budowlanych w ramach 
zadania: Budowa głównych 
kolektorów Torunia 
Południowego i systemu 
ściekowego dla dzielnic: 
Podgórz, Stawki i Rudak przez 
Emitenta. 

29.10.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.08.2008) 

909.632,00 EURO netto 

32.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o wykonanie przez 
Hydrobudowę Włocławek S.A. 
robót budowlanych przy 
modernizacji stacji MPS w 
jednostce wojskowej w Śremie. 

20.12.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.06.2005) 

1.052.451,99 zł netto 

 

33.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie robót ziemnych przy 
remoncie gazociągu na ul. 
Kolejowej we Wrocławiu przez 
Emitenta. 

21.10.2004 

(termin 
zakończenia robót: 

30.11.2004) 

100.000,00 zł netto 

34.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta robót 
budowlanych na budowie stacji 
LNG Przysucha. 

16.11.2004 

(termin 
zakończenia robót: 

30.11.2004) 

250.000,00 zł netto 

35.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania odwodnienia 
wykopów w miejscach 
prowadzenia prac 
montażowych układów 
technologicznych oraz 
demontaż drogi tymczasowej 
na terenie budowy śluz w 

19.11.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.11.2004) 

100.000,00 zł netto 
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miejscowości Stare. 

36.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania prac na włączeniach 
gazociągu na budowie 
obwodnicy zachodniej w 
Legnicy. 

19.11.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.11.2004) 

100.000,00 zł  netto 

37.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania oferty przetargowej 
na realizację projektu: 
Renowacja istniejących 
rurociągów ściekowych 
lewobrzeżnego Szczecina. 

14.08.2004  

38.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania oceny technicznej w 
celu doboru technologii 
wykonania napraw kolektorów 
realizowanych w ramach 
Renowacja istniejących 
rurociągów ściekowych 
lewobrzeżnego Szczecina. 

10.12.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.07.2005) 

1.100.000,00 zł netto 

39.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania renowacji 
rurociągów metodą COMPACT 
PIPE. 

19.04.2004 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2004) 

500.000,00 zł netto 

40.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
przygotowania terenu i zakupu 
zaplecza dla realizacji zadania 
inwestycyjnego: Budowa 
drogowego przejścia 
granicznego Grzechotki. 

18.12.2004 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2004) 

580.000,00 zł netto 

 

41.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Hydrobudowę 
Włocławek S.A. środków 
trwałych od Emitenta. 

3.01.2005 

 

(od 3.01.2005 do 
31.12.2005) 

90.237,21 zł netto 
miesięcznie (od 3.01.2005 
do 31.01.2005), 90.196,94 

zł netto miesięcznie (od 
1.02.2005 do 31.03.2005), 
102.240,94 (od 1.04.2005 

do 30.04.2005), 102.341,18 
(od 1.05.2005 do 

31.12.2005) 

42.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa najmu programu 
komputerowego przez 
Hydrobudowę Włocławek S.A. 
od Emitenta. 

29.12.2004 

 

(od 1.01.2005 do 
30.09.2005) 

36.000,00 zł netto za cały 
okres najmu 

43.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa objęcia 150.000 akcji 
nowej emisji Hydrobudowy 
Włocławek S.A. w trybie 
subskrypcji prywatnej przez 
Emitenta. Akcje zostały 
opłacone wkładem pieniężnym. 

18.06.2005 

 

7.500.000,00 zł 

44.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania prac w związku z 
budową przez Emitenta 
przepompowni ogólnospławnej 
„Saska Kępa II”. 

6.07.2005 

 

(termin 
zakończenia robót: 

28.06.2007) 

1.000.000,00 zł netto 

45.  Hydrobudowa Zlecenie przez Emitenta 20.02.2003 300.000,00 zł netto 
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Włocławek S.A. montażu rury osłonowej na 
gazociągu wraz z pracami 
ziemnymi i odwodnieniami. 

(termin 
zakończenia robót: 

31.03.2003) 

46.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac 
przy zadaniu: Modernizacja 
instalacji kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Gdańsku. 

20.02.2003 

(termin 
zakończenia robót:  

31.03.2003) 

500.000,00 zł netto 

47.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta robót 
budowlanych, elektrycznych i 
przyłącza wodno-
kanalizacyjnych na budowie 
budynku obsługi stacji paliw we 
Włocławku. 

2.04.2003 

 

(termin 
zakończenia robót:   

31.12.2003) 

713.876,10 zł netto 

48.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta robót 
budowlano-montażowych na 
budowie budynku biurowego z 
halą magazynową we 
Włocławku. 

2.04.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

186.123,90 zł netto 

49.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
budowy sieci gazowej 
średniego ciśnienia. 

15.06.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

30.09.2003) 

 

1.891.890,00 zł netto 

 

50.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania stacji 
podwyższonego średniego 
ciśnienia 200 m/h w Sławie – 
gazociągu średniego ciśnienia 
PE. 

14.02.2003 

 

(termin 
zakończenia robót:  

31.03.2003) 

750.000,00 zł netto 

51.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania prac w związku z 
remontem na gazociągu relacji 
Kotowice – Huta Miedzi 
Legnica. 

6.10.2003 

 

(termin 
zakończenia robót: 

10.12.2003) 

38.000,00 zł netto 

52.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac w 
związku z remontem na 
gazociągu relacji Kotowice – 
Huta Miedzi Legnica. 

16.10.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

10.12.2003) 

43.000,00 zł netto 

53.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac w 
związku z remontem na 
gazociągu relacji Bytom 
Odrzański – Zielona Góra. 

6.10.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

20.12.2003) 

48.000,00 zł netto 

54.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac w 
związku z remontem na 
gazociągu relacji Katowice – 
Zielona Góra. 

10.10.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

315.000,00 zł netto 

55.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
likwidacji punktu pomiarowego 
gazu na gazociągu w 
miejscowości Grabik. 

10.10.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

15.12.2003) 

76.000,00 zł netto 

56.  Hydrobudowa Zlecenie przez Emitenta 
likwidacji punktu pomiarowego 

10.10.2003 62.000,00 zł netto 
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Włocławek S.A. gazu na gazociągu w 
miejscowości Bytom Odrzański. 

 

(termin 
zakończenia robót: 

15.12.2003) 

57.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac w 
związku z awaryjną wymianą 
gazociągu relacji Płoty-
Gorzysław. 

06.12.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

793.000,00 zł netto 

58.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
naprawy 22 przekroczeń 
gazociągów przez cieki wodne. 

10.11.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

300.110,00 zł netto 

59.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania robót w związku z 
pracami Emitenta jako 
generalnego wykonawcy 
zadania: Budowa 
przepompowni ogólnospławnej 
Saska Kępa II wraz z 
rozruchem technicznym. 

2.11.2005 

 

(termin 
zakończenia 

wszystkich robót: 
15.06.2007) 

2.879.379,33 zł netto 

60.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania prac remontowych 
Jadłodajni Miejskiej we 
Włocławku.  

20.08.2003 

(termin 
zakończenia robót: 

31.12.2003) 

270.000,00 zł netto 

61.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
realizacji przeprowadzenia 
uzgodnienia z właścicielami 
gruntów oraz podpisania umów 
wzdłuż trasy rurociągów dla 
kopalni gazu ziemnego Wilga. 

20.10.2005 

 

(termin 
zakończenia prac: 

31.03.2006) 

309.000,00 zł netto 

62.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o roboty budowlane: 
zlecenie przez Emitenta 
wykonania prac remontowo-
budowlanych przy zadaniu: 
Renowacja istniejącej 
kanalizacji lewobrzeżnego 
Szczecina. 

10.10.2005 

 

(termin 
zakończenia prac: 

31.03.2006) 

1.287.500,00 zł netto 

63.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
rozwiezienia rur wzdłuż tras 
rurociągów technologicznych 
dla kopalni gazu Biszcza. 

10.11.2005 

(termin 
zakończenia prac: 

31.03.2006) 

325.480,00 zł netto 

64.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
przygotowania pisemnych 
informacji z zakresu prezentacji 
Hydrobudowy Włocławek S.A., 
niezbędnych do przygotowania 
prospektu emisyjnego 
Emitenta. 

6.06.2005 

 

(termin 
zakończenia prac: 

31.12.2005) 

40.000,00 zł netto 

65.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
wykonania usług doradztwa 
technicznego oraz z zakresu 
projektowania budowlanego i 
technologicznego. 

4.10.2005 

 

(termin 
zakończenia prac: 

31.12.2005) 

300.000,00 zł netto 

66.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta robót 
budowlanych w ramach 
modernizacji składu paliw MPS. 

15.10.2005 

(termin 
zakończenia prac: 

600.000,00 zł netto 
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31.12.2005) 

67.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A 

Umowa dzierżawy przez 
Hydrobudowę Włocławek S.A. 
od Emitenta środków trwałych. 

2.01.2006 

(od 2.01.2006 do 
31.12.2006) 

65.000,00 zł netto 
miesięcznie 

68.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac i 
doradztwa technicznego. 

7.12.2005 

(do 30.12.2005) 

50.000,00 zł netto 

69.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac i 
doradztwa technicznego. 

16.08.2005 

(do 30.12.2005) 

200.000,00 zł netto 

 

70.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta prac i 
doradztwa technicznego. 

17.10.2005 

(do 5.12.2005) 

150.000,00 zł netto 

71.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
montażu modułów GRP w 
ramach zadania: Renowacja 
istniejącej kanalizacji 
lewobrzeżnego Szczecina. 

6.02.2006 

(termin 
zakończenia prac: 

14.04.2006 

1.155.000,00 zł netto 

72.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Emitenta od 
Hydrobudowy Włocławek S.A. 
samochodu Nissan Terrano 2.7 
TDI. 

1.03.2006 

 

(na czas 
nieokreślony) 

1.200,00 zł netto 
miesięcznie 

73.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Zlecenie przez Emitenta 
usunięcia awarii na gazociągu 
w ramach zadania: Bodzewo. 

14.06.2006 

(termin 
zakończenia prac: 

22.06.2006) 

41.000,00 zł netto 

74.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Dzierżawa przez Emitenta od 
Hydrobudowy Włocławek S.A. 
samochodu Nissan Terrano 2.7 
TDI. 

1.03.2006 

 

(od 1.03.2006 do 
26.05.2006) 

3.600,00 zł netto za cały 
okres najmu 

75.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o roboty budowlane: 
zlecenie przez Emitenta robót 
budowlano-montażowych w 
ramach zadania: Renowacja 
istniejącej kanalizacji 
lewobrzeżnego Szczecina. 

12.06.2006 

 

(termin 
zakończenia prac: 

15.08.2006) 

512.500,00 zł netto 

76.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa objęcia 1.200.000 akcji 
imiennych serii I w trybie 
subskrypcji prywatnej w 
związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego spółki 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

20.10.2005 60.000.000,00 złotych 

77.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A., 
Hydrobudowa 
Śląsk, 

Bank Zachodni 
WBK S.A. 

 

Umowa o przelew 
wierzytelności przyszłych i 
istniejących na rzecz BZ WBK 
S.A. w związku z zawarciem 
Generalnej Umowy Kredytowej 
w dniu 30.06.2005 

30.06.2005  

78.  Bank Zachodni 
WBK S.A., 

Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa poręczenia przez 
Hydrobudowa Włocławek S.A., 
na rzecz Banku Zachodniego 
WBK S.A. w związku z umową 
o kredyt w rachunku bieżącym 
nr 1362/100/05 z dnia 
30.06.2005 zawartą przez 

30.06.2005 do maksymalnej wysokości 
20.000.000,00 złotych 
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Emitenta. 

79.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Poręczenie z tytułu zobowiązań 
wynikających z wykupu 
obligacji serii A wyemitowanych 
przez PBG S.A. udzielone na 
okres do 21.09.2008 do 
maksymalnej wysokości 
132.000.000 zł. 

26.05.2006 do maksymalnej wysokości 
132.000.000 złotych. 

80.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Poręczenie z tytułu zobowiązań 
wynikających z wykupu 
obligacji serii A wyemitowanych 
przez PBG S.A. udzielone na 
okres do 21.09.2008 do 
maksymalnej wysokości 
132.000.000 zł 

22.09.2005 do maksymalnej wysokości 
132.000.000 złotych. 

81.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa o roboty budowlane. 26.07.2004  

82.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A., 

Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z 
o.o., Zakład 
Wielobranżowy 
„KRYZA-PLAST”. 

Umowa o wykonanie robót w 
związku z Projektem nr 
2000/PL/16/P/PE/016-05/06. 

15.06.2004 Kwota kontraktowa  

12.649.998,86 EURO 

83.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

MPWiK w m. st. 
Warszawie S.A. 

Umowa o roboty budowlane nr 
314/ID/B/05 

28.06.2005 cena ryczałtowa brutto 
33.050.503,47 złotych 

84.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 

Hydrobudowa Włocławek S.A. 

30.04.2002 

(30.04.2002-
31.10.2009) 

275.000,00 zł 

85.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

03.05.2003 

(03.05.2003- 

31.10.2009) 

1.613.000,00 zł 

86.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

10.05.2002 

(10.05.2002- 

31.12.2007) 

160.000,00 zł 

87.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

02.06.2003 

(02.06.2003-
31.10.2009) 

1.697.926,88 zł 

88.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

30.06.2002 

(30.06.2002- 
31.10.2009) 

1.150.000,00 zł stosunku 
rocznym. 

89.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

08.04.2003 

(08.04.2003-
31.10.2009) 

427.000,00 zł 

90.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

10.09.2002 

(10.09.2002- 
31.10.2009) 

100.000,00 zł 

91.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 

30.09.2002 

30.09.2002- 

116.000,00 zł 
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 Hydrobudowa Włocławek S.A. 31.12.2007) 

92.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

12.11.2002 

(12.11.2002-
31.10.2009) 

1.410.000,00 zł 

93.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

02.06.2003 

(02.06.2003- 

31.12.2005) 

1.679.926,88 zł 

94.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.07.2003 

(01.07.2003-
31.10.2009) 

1.936.000,00 zł 

95.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.08.2003 

(01.08.2003-
31.10.2009) 

486.816,80 zł 

96.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.09.2003 

(01.09.2003- 

31.10.2009) 

1.528.745,20 zł 

97.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.10.2003 

(01.10.2003-
31.10.2009) 

1.094.817,88 zł 

98.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

03.11.2003 

(03.11.2003- 

31.12.2005) 

346.106,00 zł 

99.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

08.12.2003 

(08.12.2003-
31.10.2009) 

100.000,00 zł 

100.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

04.05.2004 

(04.05.2004-
31.10.2009) 

437.000,00 zł 

101.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.06.2004 

(01.06.2004- 

31.10.2009) 

57.000,00 zł 

102.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

25.08.2004 

(25.08.2004-
31.10.2009) 

774.000,00 zł 

103.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

01.10.2004 

(01.10.2004-
31.10.2009) 

447.000,00 zł 

104.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

31.05.2002 

(31.05.2002-
31.10.2009) 

 

350.000,00 zł 

105.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A., 

ING Bank Śląski 
S.A. 

 

Umowa podporządkowania 
zawarta na podstawie umowy 
do gwarancji nr 1289/04/K z 
dnia 29.12.2004 obowiązującej 
do dnia 31.12.2009 traktująca o 
zawieszeniu spłat 
poszczególnych umów 

29.12.2004  



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 123

pożyczki na okres 
obowiązywania gwarancji.  

106.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

21.06.2005 

do 31.12.2006 

1.025.000,00 zł 

107.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

22.06.2005 

(22.06.2005-
31.12.2006) 

1.534.000,00 zł 

108.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

23.06.2005 

(23.06.2005- 

31.12.2006) 

1.709.500,00 zł 

109.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

17.08.2006 

(17.08.2006-
17.08.2006) 

9.400.000,00 zł 

110.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

06.02.2003 

 (pożyczka 
udzielona od 

06.02.2003 do 
31.12.2003) 

2.079.574,84 zł 

111.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

05.03.2003 

 (pożyczka 
udzielona od 

05.03.2003 do 
31.12.2005) 

2.525.039,86 zł 

112.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

09.07.2004 

(pożyczka została 
udzielona od  

14.07.2004, a 
została spłacona w 

dniu 28.07.2004) 

1.000.000,00 zł 

113.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

18.03.2005 

(pożyczka 
udzielona od 

18.03.2005 do 
18.03.2006) 

200.000,00 zł 

114.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

28.09.2005 

(pożyczka 
udzielona od 

28.09.2005 do 
30.12.2005) 

500.000,00 zł 

115.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

14.10.2005 

(pożyczka 
udzielona od 

14.10.2005 do 
30.12.2005) 

300.000,00 zł 

116.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Pożyczka oprocentowana 
udzielona przez Emitenta  

06.11.2006 

(pożyczka 
udzielona od 

06.11.2006 do 
31.03.2007) 

1.850.000,00 zł 

117.  Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz 

24.11.2006 

Pożyczka udzielona 

30.000.000,00 zł 
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Hydrobudowa Włocławek S.A. od 24.11.2006 do 
31.03.2007 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 54 poręczeń za 
zobowiązania Hydrobudowy Włocławek S.A. na łączną kwotę 294.357.674,00 zł oraz 6.932.467,00 
EURO. 

17.2.4 Transakcje z Infra Sp. z o.o. 
L.p. Strona transakcji, inna niż 

Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 

obowiązywania 
umowy) 

Wartość transakcji 

1.  Infra Sp. z o.o. Umowa o wykonanie przez 
Infra Sp. z o.o. robót 
ziemnych 
ogólnobudowlanych. 

Umowa została wykonana. 

03.07.2006 

(termin wykonania 
wszystkich robót: 

29.09.2006) 

Wynagrodzenie 
ustalone na 

podstawie obmiaru 
powykonawczego 

2.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. robót w zakresie 
bezwykopowej renowacji 
kanalizacji w Szczecinie. 

Umowa została wykonana. 

05.07.2006 

 

(termin zakończenia 
wszystkich robót: 

30.09.2006) 

12.300.000,00 zł 
netto 

 

3.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. bezwykopowej 
renowacji kanalizacji w 
Szczecinie. Umowa została 
wykonana. 

15.03.2006 

 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

30.06.2006) 

7.250.000,00 zł 
netto 

4.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. bezwykopowej 
renowacji kanalizacji w 
Szczecinie. Umowa została 
wykonana. 

20.01.2006 

 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

31.03.2006) 

3.540.000,00 zł 
netto 

5.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. renowacji czynnych 
technologicznie kanałów 
rurowych, sanitarnych i 
ogólnospławnych metodą 
bezwykopową na terenie 
m.st. Warszawy. Umowa 
została wykonana. 

14.09.2005 

 

 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

30.11.2005) 

98.725,12 zł netto 

6.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. prac związanych z 
renowacją sieci 
kanalizacyjnej Szczecina. 
Umowa została wykonana. 

02.11.2005 

 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

31.12.2005) 

2.300.000,00 zł 
netto 

7.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. prac związanych z 
renowacją sieci 
kanalizacyjnej Szczecina. 
Umowa została wykonana. 

28.01.2005 

 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

31.12.2005) 

2.900.000,00 zł 
netto 

8.  Infra Sp. z o.o. Umowa poddzierżawy przez 
Infra Sp. z o.o. samochodu 
Ford Fusion 1.4. TDCi 

25.08.2006 

(od 25.08.2006 do 

1.156,05 zł netto 
miesięcznie 
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wynajmowanego przez 
Emitenta. 

dnia cesji praw z 
umowy najmu z 

Emitenta na Infra 
Sp. z o.o.) 

9.  Infra Sp. z o.o. Umowa dzierżawy przez 
Infra Sp. z o.o. 9 
samochodów Citroen C15. 

02.05.2006 

(od 02.05.2006 do 
31.12.2006) 

5.940,00 zł netto 
miesięcznie 

10.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. modernizacji 
przewodów wody pitnej. 
Umowa została wykonana. 

19.05.2005 

(termin zakończenia 
wszystkich prac: 

20.06.2006) 

100.000,00 zł netto 

11.  Infra Sp. z o.o. 

 

Umowa dostawy towarów  
dla celów budowlanych 
przez Emitenta na rzecz 
Infra Sp. z o.o. 

10.02.2006 

 

946.929,22 zł netto 

12.  Infra Sp. z o.o. Umowa podwykonawcza o 
wykonanie przez Infra Sp. z 
o.o. prac związanych z 
renowacją sieci kanalizacji 
lewobrzeżnego Szczecina. 

12.10.2006 

 

(termin zakończenia 
wszystkich robót: 

31.12.2006) 

14.625.000,00 zł 
netto 

13.  Infra Sp. z o.o. Umowa współpracy 
handlowej w zakresie 
sprzedaży i dostawy przez 
Emitenta na rzecz Infra Sp. 
z o.o. materiałów i urządzeń 
budowlanych.  

10.10.2006 

 

(umowa zawarta na 
okres IV kwartału 

2006) 

6.000.000,00 zł 
netto 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 5 poręczeń za 
zobowiązania Infra Sp. z o.o. na łączną kwotę 55.300.000,00 zł. 

17.2.5 Transakcje z KB GAZ S.A. 

L.p. Strona transakcji, inna 
niż Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość transakcji 

1.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

01.06.2006 

(01.06.2006- 

 31.12.2007) 

50.000,00 zł 

2.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

02.06.2006 

(02.06.2006- 

31.12.2007) 

50.000,00 zł 

3.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

05.06.2006 

(05.06.2006- 

31.12.2007) 

50.000,00 zł 

4.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

05.06.2006 

(05.06.2006-
31.12.2007) 

2.747.298,45 zł 

5.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

20.06.2006 

(20.06.2006-
31.12.2007) 

40.000,00 zł 

6.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 03.07.2006 4.071.740,15 zł 
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oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

(03.07.2006- 

31.12.2007) 

7.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

28.08.2006 

(06.10.2006-
31.12.2007) 

2.667.386,19 zł 

8.  KB GAZ S.A. Umowa o roboty budowlane 03.07.2006 

(03.07.2006-
29.09.2006) 

2.895.000,00 zł 

9.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

24.11.2006 

(24.11.2006-
31.03.2007) 

10.000.000,00 zł 

10.  KB GAZ S.A. Umowa pożyczki 
oprocentowanej na rzecz KB 
GAZ S.A. 

02.10.2006 

(20.11.2006-
31.12.2007) 

2.581.942,49 zł 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 9 poręczeń za 
zobowiązania KB GAZ S.A. na łączną kwotę 8.869.486,00 zł. 

17.2.6 Transakcje z KRI Sp. z o.o. 

L.p. Strona 
transakcji, 

inna niż 
Emitent 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
transakcji 

1.  KRI Sp. z o.o. Umowa dzierżawy nieruchomości 
niezabudowanej Emitenta o pow. 3.085 m2, 
położonej w miejscowości Klicko przez KRI 
Sp. z o.o. Umowa wykonana. 

21.10.2005 

 

(01.11.2005-
30.06.2006) 

987,20 zł netto 
miesięcznie 

2.  KRI Sp. z o.o. Umowa dzierżawy nieruchomości 
niezabudowanej Emitenta o pow. 3.085 m2, 
położonej w miejscowości Klicko przez KRI 
Sp. z o.o. Umowa została wykonana. 

22.12.2003 

 

(01.01.2004 – 
31.10.2005) 

987,20 zł netto 
miesięcznie 

3.  KRI Sp. z o.o. Umowa dzierżawy Skody Octavia 1.9 TDI 
należącej do Emitenta przez KRI Sp. z o.o.  

02.01.2006 

(02.01.2006 – 
31.12.2006) 

1.250,00 zł 
netto 

miesięcznie 

4.  KRI Sp. z o.o. Umowa świadczenia przez KRI Sp. z o.o. na 
rzecz Emitenta usług prowadzenia 
negocjacji z właścicielami działek mających 
na celu uzyskanie ich zgody na prowadzenie 
prac przez Emitenta. Umowa wykonana. 

06.01.2003 

 

(06.01.2003 – 
31.12.2003) 

 

400.000,00 zł 

5.  KRI Sp. z o.o. Umowa o wykonanie przez KRI Sp. z o.o. 
koncepcji rozbudowy dystrybucji 
skroplonego gazu ziemnego LNG. Umowa 
została wykonana. 

01.12.2003 

 

(do 30.12.2003) 

100.000,00 zł 
netto 

6.  KRI Sp. z o.o. Umowa o wykonanie przez KRI Sp. z o.o. 
opracowania na temat możliwości 
produkowania LNG. Umowa została 
wykonana. 

01.12.2003 

 

(do 30.12.2003) 

250.000,00 zł 
netto 

7.  KRI Sp. z o.o. 

 

Umowa o roboty budowlane – wykonanie 
przez  KRI Sp. z o.o. gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Kórnik-Środa Wlkp. Umowa 

03.12.2003 

 

(ukończenie 

3.547.434,10 zł 
netto 
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została wykonana. przedmiotu umowy: 
31.08.2004) 

8.  KRI Sp. z o.o. 

 

Umowa o roboty budowlane – realizacja 
przez KRI Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego 
„Awaryjna wymiana gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Płoty – Gorzysław”.  

01.12.2003 

 

(zakończenie całości 
prac: 30.04.2004) 

10.200.00,00 zł 
netto 

9.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o.  

30.09.2003 

(pożyczka udzielona 
od 01.10.2003 do 

30.09.2004) 

1.200.000,00 zł 

10.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o. 

07.11.2003 

(pożyczka udzielona 
od 10.11.2003 do 

07.11.2004) 

600.000,00 zł 

11.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o. 

13.01.2004 

(pożyczka udzielona 
od 13.01.2004 do 

30.11.2011) 

3.528.000,00 zł 

12.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o. 

30.08.2005 

(pożyczka udzielona 
od 30.08.2005 do 

30.06.2010) 

50.000.000,00 
zł 

13.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o. 

31.10.2005 

(pożyczka udzielona 
od 31.10.2005 do 

31.03.2006)  

400.000,00 zł 

14.  KRI Sp. z o.o. 

 

Pożyczka oprocentowana udzielona przez 
Emitenta na rzecz KRI Sp. z o.o. 

06.12.2005 

(pożyczka udzielona 
od 06.12.2005 do 

30.06.2006) 

5.560.000,00 zł 

15.  KRI Sp. z o.o., 
BRE Bank 
S.A. 

 

Umowa przejęcia długu zawarta na rzecz 
Emitenta. 

05.03.2002 

 

5.660.000,00 zł 

16.  KRI Sp. z o.o. Umowa o prace projektowe i doradztwo 
techniczne 

25.08.2006 60.000,00 zł 
netto 

17.  KRI Sp. z o.o. Umowa o prace projektowe i doradztwo 
techniczne 

21.04.2006 90.000,00 zł 
netto 

18.  KRI Sp. z o.o. Umowa o prace projektowe i doradztwo 
techniczne 

10.01.2006 130.000,00 zł 
netto 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 2 poręczenia za 
zobowiązania KRI Sp. z o.o. na łączną kwotę 40.042.000,00 zł. 

17.2.7 Transakcje z PGS Sp. z o.o. 

L.p. Strona 
transakcji, inna 

niż Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
transakcji 

1.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy naczepy Wielton przez PGS 
Sp. z o.o. od Emitenta. Umowa została 
wykonana. 

01.02.2005 

(01.02.2005 – 
31.12.2005) 

1.300,00 zł netto 
miesięcznie 
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2.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy ciągnika siodłowego 
„Scania” przez PGS Sp. z o.o. od Emitenta.  
Umowa została wykonana. 

03.01.2005 

(03.01.2005 – 
31.12.2005) 

5.340,00 zł netto 
miesięcznie 

3.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy trzech ciągników siodłowych 
„Scania”, naczepy Wielton, parownicy 
atmosferycznej i kontenera do transportu LNG 
przez PGS Sp. z o.o. od Emitenta (od 
01.02.2006 dodano nowy przedmiot dzierżawy: 
naczepę cysterny MEngeneering). 

02.01.2006 

 

(02.01.2006 – 
31.12.2006) 

46.250,00 zł (do 
01.02.2006 – 
35.250,00 zł) 

netto 
miesięcznie 

4.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy parownicy atmosferycznej 
typ Fairvap 400 przez PGS Sp. z o.o. od 
Emitenta. 

 

29.10.2003 

(na czas 
nieokreślony) 

600,00 zł netto 
miesięcznie 

5.  PGS Sp. z o.o. Umowa podnajmu cysterny do transportu 
ciekłego skroplonego gazu ziemnego przez 
PGS Sp. z o.o. od Emitenta. Umowa została 
wykonana. 

24.07.2003 

(24.07.2003 – 
28.02.2006) 

15.500,00 zł 
netto 

miesięcznie 

6.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy dwóch ciągników siodłowych 
„Scania” przez PGS Sp. z o.o. od Emitenta. 

01.12.2005 

(01.12.2005 – 
31.12.2006) 

10.000,00 zł 
netto 

miesięcznie 

7.  PGS Sp. z o.o. Umowa dzierżawy ciągnika siodłowego „MAN”  
przez PGS Sp. z o.o. od Emitenta. 

01.10.2004 

(umowa została 
zawarta na czas 

nieokreślony, 
począwszy od 

01.10.2004) 

1.500,00 zł netto 
miesięcznie 

17.2.8 Transakcje z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „Metorex” Sp. z o.o. 

L.p. Strona transakcji, inna 
niż Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia 
umowy (okres 
obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
transakcji 

1. Hydrobudowa Włocławek 
S.A., TECH-SAN 
STOLICA Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne „Metorex” Sp. 
z o.o. 

Umowa konsorcjum w sprawie złożenia 
wspólnej oferty oraz w przypadku 
wygrania przetargu kompleksowej 
realizacji zadania „Wymiana rur 
azbestowo-cementowych”. Projekt nr 
2000/PL/16/P/PE/010-02 

15.06.2004 - 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 1 poręczenia za 
zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „Metorex” Sp. z o.o.. na kwotę 450.000,00 zł. 

17.2.9 Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi 

L.p. Strona transakcji, 
inna niż Emitent 

 

Opis transakcji Data zawarcia umowy 
(okres obowiązywania 

umowy) 

Wartość 
transakcji 

1. TIW T. Woroch, I. 
Tomczak s.c. 

Umowa leasingu zawarta na 37 
miesięcy do dn. 15.06.2006. 

27.06.2003 37.948,16 zł 
brutto 

2. Małgorzata 
Wiśniewska* 

Sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości gruntowej  przez 
Małgorzatę Wiśniewską Emitentowi. 

28.08.2003 482.000,00 zł 

3. Piecobiogaz Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j.** 

Dzierżawa przez Emitenta motoru 
Yamacha XVS 1100A. 

18.12.2003 

 

(od 01.01.2004 do 

570,00 zł 
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31.01.2004) 

4. Piecobiogaz Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j.** 

Dzierżawa przez Emitenta ciągnika 
sidłowego Scania. 

18.12.2003 

 

(od 01.01.2004 do 
31.01.2004) 

11.700,00 zł 

5. Piecobiogaz Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j.** 

Dzierżawa przez Emitenta 27 
pojazdów (samochodów 
ciężarowych, samochodów 
osobowych, przyczep i naczep). 

18.12.2003 

 

(od 01.01.2004 do 
31.03.2004) 

25.000,00 zł 

6. Piecobiogaz Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j.** 

Zlecenie przez Emitenta usług 
transportowych przy realizacji 
remontu odwadniacza w 
miejscowości Wróbliniec oraz w 
miejscowości Stary Kobylin. 

04.06.2003 

 

(termin realizacji: 
30.06.2003) 

30.000,00 zł 
netto 

7. Piecobiogaz Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j.** 

Udzielenie przez Emitenta 
oprocentowanej pożyczki. 

11.04.2005 (pożyczka 
udzielona na okres od 

11.04.2005 do 
25.04.2005) 

330.000,00 zł 

8. TGP Jerzy 
Wiśniewski, 
Małgorzata 
Wiśniewska Sp. j. ** 

Udzielenie przez Emitenta 
oprocentowanej pożyczki. 

11.04.2005 

(pożyczka udzielona na 
okres od 11.04.2005 do 

19.04.2005) 

330.000,00 zł 

9. Małgorzata 
Wiśniewska 

Nabycie przez Małgorzatę 
Wiśniewską 21.120 akcji imiennych 
o wartości nominalnej 50,00 zł 
każda w spółce Hydrobudowa 
Włocławek S.A. 

31.12.2003 1.056.000,00 
zł 

10. Tomasz Woroch -  
były Członek Zarządu 
poprzednika 
prawnego Emitenta 

Nabycie przez Tomasza Worocha 
6.672 akcji imiennych o wartości 
nominalnej 50,00 zł każda w spółce 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

31.12.2006 333.600,00 zł 

11. Marek Grunt -  były 
Wiceprezes Zarządu 
poprzednika 
prawnego Emitenta 

Nabycie przez Marka Grunta 13.332 
akcji imiennych o wartości 
nominalnej 50,00 zł każda w spółce 
Hydrobudowa Włocławek S.A. 

31.12.2003 666.600,00 zł 

* Małgorzata Wiśniewska jest małżonką Jerzego Wiśniewskiego – podmiotu dominującego Emitenta. Małgorzata 
Wiśniewska jest również członkiem Rady Nadzorczej Emitenta oraz akcjonariuszem Emitenta posiadającym 
3.279 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych Emitenta, które stanowią 0,03% kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniają do wykonywania 6.558 głosów na WZA Emitenta, tj. do 0,04% ogólnej liczby głosów na WZA 
Emitenta. 

** TGP Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Sp. j. w Wysogotowie dawniej działała pod firmą: „Piecobiogaz” 
Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Sp. j. w Wysogotowie, a obecnie działa pod firmą TGP Jerzy 
Wiśniewski i Wspólnicy Sp .j. w Wysogotowie. 

Od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 listopada 2006 roku Emitent udzielił 2 poręczeń za 
zobowiązania Piecobiogaz” Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska Sp. j. na łączną kwotę 
303.500,00 zł. 

18 Dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i 
strat Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 

18.1 Historyczne dane finansowe oraz ich badanie 

Zbadane historyczne dane finansowe za rok 2003 wraz z raportami biegłych rewidentów zawarte jest 
w prospekcie emisyjnym, Rozdział VIII, sporządzonym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C i 
Akcji Serii D, dostępnym na stronie internetowej Emitenta. Link: http://www.inwestor.pbg-
sa.pl/nowa/pl/prospekt2004.asp 
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Zbadane historyczne, jednostkowe dane finansowe za rok 2004 wraz z raportami biegłych rewidentów 
znajdują się w opublikowanym w dniu 09.06.2005 raporcie okresowym. 

Zbadane historyczne, skonsolidowane dane finansowe za rok 2004 wraz z raportami biegłych 
rewidentów znajdują się w opublikowanym w dniu 09.08.2005 raporcie okresowym. 

Zbadane historyczne, jednostkowe dane finansowe za rok 2005 wraz z raportami biegłych rewidentów 
znajdują się w opublikowanym w dniu 25.04.2006 r. raporcie okresowym. 

Zbadane historyczne, skonsolidowane dane finansowe za rok 2005 wraz z raportami biegłych 
rewidentów znajdują się w opublikowanym w dniu 26.06.2006 r. raporcie okresowym. 

Powyższe raporty dostępne są na stronie internetowej Emitenta, link: http://www.inwestor.pbg-
sa.pl/nowa/pl/okresowe.asp  

18.2 Śródroczne dane finansowe 

Na stronach internetowych Emitenta, link: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/okresowe.asp, 
dostępne jest sprawozdania finansowe według stanu na koniec III kwartału 2006 r., opublikowane w 
raporcie okresowym w dniu 14 listopada 2006 r. Sprawozdanie śródroczne nie zostało zbadane przez 
biegłego rewidenta. 

18.3 Polityka dywidendy 

W przypadku wystąpienia nadwyżki środków pieniężnych w stosunku do potrzeb inwestycyjnych 
Spółki, które obecnie Emitent szacuje na 100.000 tys. zł, Zarząd nie wyklucza możliwości 
wnioskowania o wypłatę dywidendy. Przewiduje się, że na wypłatę dywidendy byłoby w takim 
wypadku przeznaczone nie więcej niż 25% zysku netto. 

W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. 

18.4 Postępowania sądowe i arbitrażowe 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się i nie toczą żadne postępowania przed organami 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe, ani arbitrażowe dotyczące 
Emitenta, które miały lub mogłyby mieć wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. 
Ponadto Emitent nie posiada wiedzy na temat możliwości wystąpienia takich postępowań w 
przyszłości. 

Aktualnie nie toczą się żadne postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i 
samorządowej), postępowania sądowe i arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację 
finansową i rentowność Grupy Kapitałowej Emitenta, poza następującymi postępowaniami: 

1) postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym przed Sądem 
Rejonowym w Gliwicach wobec dłużnika spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. – Mostostal Zabrze 
Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu, w którym Hydrobudowa Śląsk S.A. zgłosiła wierzytelność w 
łącznej kwocie 2.258.799,12 zł; 

2) postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sądem 
Rejonowym w Gliwicach wobec dłużnika spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. – Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno – Wdrożeniowe ENPOL sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w którym 
Hydrobudowa Śląsk S.A. zgłosiła wierzytelność w łącznej kwocie 1.907.335,49 zł; 

3) postępowania cywilnego z powództwa spółki Hydrobudowa Włocławek S.A. o zapłatę kwoty 
2.948.536,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, toczącym się przed 
Sądem Apelacyjnym w Warszawie przeciwko Mostostal Export S.A. 

Ponadto zgodnie z posiadaną przez Emitenta wiedzą, istnieje potencjalna możliwość wystąpienia 
sporu dotyczącego wzajemnych rozliczeń zamawiającego (Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Warszawie S.A.) i wykonawcy na tle realizacji zamówienia na wybudowanie 
Oczyszczalni Ścieków Południe w Warszawie, w którym to sporze uczestniczyć może Hydrobudowa 
Włocławek S.A., jako jeden z członków (w udziale ok. 9%) konsorcjum realizującego zamówienie. 

18.5 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

W dniu 10 października 2006 r. spółki zależne PBG S.A.: Hydrobudowa Włocławek S.A., 
Hydrobudowa Śląsk S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o. zawarły list 
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intencyjny w sprawie zamiaru podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
przeprowadzenie procesu ich połączenia. Planowane połączenie ma zostać przeprowadzone w 
sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego 
majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda 
wspólnikom spółki przejmowanej. W procesie planowanego połączenia spółką przejmującą będzie 
spółka Hydrobudowa Włocławek S.A. Zakończenie procesu połączenia spółek planowane jest na 
koniec pierwszego półrocza 2007 roku. 

W dniu 16 grudnia 2006 roku został podpisany plan połączenia pomiędzy spółkami Hydrobudowa 
Włocławek S.A. oraz Hydrobudowa Śląsk S.A. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Hydrobudowy 
Śląsk przez Hydrobudowę Włocławek w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Hydrobudowa Śląsk na Hydrobudowę 
Włocławek w zamian za akcje nowej emisji Hydrobudowy Włocławek, które wyda ona akcjonariuszom 
Hydrobudowy Śląsk. Kapitał zakładowy Hydrobudowy Włocławek wskutek połączenia podwyższony 
zostanie z kwoty 73.500.000,00 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy) złotych do kwoty 
138.673.200,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące 
dwieście) złotych, tj. o kwotę 65.173.200,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt 
trzy tysiące dwieście) złotych, w drodze emisji 1.303.464 (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące 
czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 50,00 
(słownie: pięćdziesiąt) złotych każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk. 
Hydrobudowa Śląsk przeniesie na Hydrobudowę Włocławek swój majątek w całości wraz ze 
wszystkimi korzyściami i ciężarami, w dniu połączenia - dniu wpisania połączenia do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Hydrobudowy 
Włocławek. Akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk w proporcji do 
posiadanych przez nich akcji tej spółki w ten sposób, że w zamian za każdą 1 (słownie: jedną) akcję 
Hydrobudowy Śląsk zostanie wydanych 0,3873 (słownie: zero i 3873/10000) akcji Hydrobudowy 
Włocławek. 

Zarząd PBG S.A. powziął w dniu 16 października 2006 informację o zawarciu z dniem 12 października 
2006 roku przez PBG S.A. oraz spółki zależne Hydrobudowa Włocławek S.A., Hydrobudowa Śląsk 
S.A., Infra Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o. umowy, której stroną jest 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytobiorcom przez bank limitu 
wierzytelności w kwocie 50.000 tys. zł do dnia 29 kwietnia 2011 roku. Limit, wykorzystany może być w 
formie kredytu rewolwingowego, gwarancji, akredytyw, walutowych transakcji terminowych, transakcji 
opcji walutowych. W związku z przydzielonym limitem wierzytelności spółka PBG S.A. w dniu 
podpisania umowy kredytowej udzieliła spółce zależnej Infra Sp. z o.o. poręczenia wekslowego do 
kwoty 53.550 tys. zł. 

Zarząd PBG S.A. powziął w dniu 23 października 2006 informację o zawarciu z dniem 16 października 
2006 roku przez PBG S.A. oraz spółki zależne Hydrobudowa Włocławek S.A., Infra Sp. z o.o., ATG 
Sp. z o.o. umowy, której stroną jest Bank Millennium S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie 
spółkom przez bank limitu kredytowego w kwocie 57.250 tys. zł do dnia 25 stycznia 2007 roku. Limit, 
wykorzystany może być w formie kredytów krótkoterminowych, gwarancji, akredytyw, transakcji 
skarbowych, dla których strony muszą zawrzeć umowy szczegółowe. Zabezpieczeniem transakcji 
objętych finansowaniem w ramach niniejszej umowy będą cesje wierzytelności z kontraktów, 
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym, weksle własne in blanco.  

Zarząd PBG S.A. otrzymał potwierdzenia zawarcia przez spółkę dominującą następujących transakcji 
walutowych typu FORWARD: w dniach 3-7 listopada 2006 r.: 

- z Bankiem Pekao S.A. - transakcje zakupu 6.500 tys. USD po średnim kursie 2,989 
zł/USD  

- z Bankiem DnB Nord Polska S.A. - transakcja zakupu 1.000 tys. USD po kursie 2,974 
zł/USD. 

w dniach 27-30 listopada 2006 r. : 

- z Bankiem Pekao S.A. - transakcji zakupu 2.000 tys. USD po średnim kursie 3,030 zł/USD 

- z Bankiem DnB Nord Polska S.A. - transakcji zakupu 500 tys. USD po kursie 3,034 
zł/USD. 
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Transakcje zawarte zostały na warunkach określonych w umowach ramowych na przeprowadzanie 
transakcji terminowych typu FORWARD. Niniejsze transakcje są częścią strategii Spółki PBG S.A., 
zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe. 

19 Informacje dodatkowe  

19.1 Kapitał akcyjny Emitenta 

19.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.030.000 zł i dzieli się na 12.030.000 zdematerializowanych 
Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 5.700.000 Akcji Serii A (w tym 4.500.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do 
głosu, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000037, 1.000.000 Akcji Serii A zwykłych 
na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 oraz 200.000 Akcji Serii A 
zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000052); 

 1.500.000 Akcji Serii B zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029; 

 3.000.000 Akcji Serii C zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029; 

 330.000 Akcji Serii D zwykłych na okaziciela, w tym 220.000 Akcji Serii D, oznaczonych przez 
KDPW kodem PLPBG0000029 oraz 110.000 Akcji Serii D, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000045; 

 1.500.000 Akcji Serii E zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem 
PLPBG0000029. 

Wszystkie Akcje Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone. 

Wszystkie Akcje Emitenta zostały zdematerializowane. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata 2003 – 2005) oraz w roku 2006 
żadne Akcje Emitenta nie zostały objęte za wkład niepieniężny, przy czym 5.700.000 Akcji Serii A oraz 
1.500.000 Akcji Serii B zostało objętych przez założycieli Emitenta w związku z przekształceniem 
poprzednika prawnego Emitenta – spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w Emitenta, w 
zamian za udziały posiadane przez założycieli Emitenta w kapitale zakładowym poprzednika 
prawnego Emitenta. 

Informacje o powyższym przekształceniu i liczbie Akcji objętych przez poszczególnych założycieli 
Emitenta zostały przedstawione w pkt 19.1.7. 

19.1.1.1 Liczba akcji w kapitale docelowym 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. 

Na kapitał zakładowy Emitenta nie składają się żadne akcje wyemitowane w ramach kapitału 
docelowego. 

19.1.1.2 Liczba akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym 

Kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. 

19.1.1.3 Liczba akcji w obrocie 

7.220.000 Akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych przez KDPW kodem PLPBG0000029 
jest notowanych na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW. 

W dniu 1 stycznia 2006 roku na kapitał zakładowy Emitenta składało się 10.530.000 Akcji, z czego 
4.610.000 Akcji (w tym 1.500.000 Akcji Serii B, 3.000.000 Akcji Serii C i 110.000 Akcji Serii D) 
wprowadzonych było do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych 
prowadzonym przez GPW. Pozostałe 5.920.000 Akcji Emitenta (w tym 5.700.000 Akcji Serii A 
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imiennych uprzywilejowanych i 220.000 Akcji Serii D) nie zostało wprowadzonych do żadnego 
systemu obrotu. 

Rozporządzanie imiennymi Akcjami Serii A podlega ograniczeniom, o których mowa w § 11 statutu 
Emitenta. 

Na dzień niniejszego Prospektu (tj. dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu przez KNF) na kapitał 
zakładowy Emitenta składa się 12.030.000 Akcji, z czego 7.220.000 Akcji (w tym 1.000.000 Akcji Serii 
A, 1.500.000 Akcji Serii B, 3.000.000 Akcji Serii C, 220.000 Akcji Serii D oraz 1.500.000 Akcji Serii E) 
wprowadzonych jest do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych 
prowadzonym przez GPW. Pozostałe 4.810.000 Akcji Emitenta (w tym 4.500.000 Akcji Serii A 
imiennych uprzywilejowanych, 200.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela oraz 110.000 Akcji Serii 
D) nie zostało wprowadzone do żadnego systemu obrotu. 

Z dniem 1 grudnia 2006 roku 200.000 Akcji Serii A należących do Pana Tomasza Worocha zostało 
zamienionych z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. W związku z 
powyższym, Emitent planuje wprowadzić powyższe 200.000 Akcji Serii A na okaziciela do obrotu 
giełdowego w styczniu 2007 r. 

19.1.2 Akcje nie reprezentujące kapitału 

Emitent nie wyemitował żadnych akcji, które nie tworzą kapitału zakładowego Emitenta. 

19.1.3 Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, 
innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Emitent nie posiada żadnych Akcji wyemitowanych przez Emitenta. Żaden z podmiotów zależnych 
Emitenta nie posiada żadnych Akcji wyemitowanych przez Emitenta. Żadne inne osoby, nie posiadają, 
w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta, Akcji wyemitowanych przez Emitenta. 

19.1.4 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub 
papierów wartościowych z warrantami oraz zasady i procedury, którym podlega ich 
zamiana, wymiana lub subskrypcja 

Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów 
wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował 
żadnych obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji 
Emitenta, ani warrantów subskrypcyjnych. 

19.1.5 Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do 
kapitału docelowego lub autoryzowanego ale niewyemitowanego lub zobowiązaniach 
do podwyższenia kapitału 

Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 
ramach kapitału docelowego. Nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do 
kapitału docelowego. 

Statut Emitenta nie przewiduje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne 
prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do warunkowo podwyższonego kapitału 
zakładowego. 

Nie istnieją żadne zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

19.1.6 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy kapitałowej Emitenta, który jest 
przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub 
bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich 
opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą 

Kapitał zakładowy żadnego z podmiotów zależnych Emitenta nie jest przedmiotem opcji, ani nie 
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, za wyjątkiem 
warunkowego zobowiązania Emitenta do głosowania za podwyższeniem kapitału zakładowego 
Hydrobudowy Śląsk S.A. 

Emitent zobowiązał się do podjęcia działań w celu przyznania przez Hydrobudowę Śląsk S.A. obligacji 
z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych Hydrobudowy Śląsk S.A. tym pracownikom 
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Hydrobudowy Śląsk S.A., którzy zamienili w grudniu 2005 r. wszystkie posiadane wówczas Akcje 
Założycielskie Uprzywilejowane Hydrobudowy Śląsk S.A. z akcji imiennych uprzywilejowanych na 
akcje na okaziciela oraz głosowali za podjęciem przez Walne Zgromadzenie Hydrobudowy Śląsk S.A. 
uchwał w sprawie emisji Akcji Serii H i Akcji Serii I. Zobowiązanie Emitenta jest uwarunkowane 
nieosiągnięciem przez Hydrobudowę Śląsk S.A. straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 
2006. Liczba akcji, których prawo objęcia miałoby być przyznane ww. pracownikom, może stanowić 
maksymalnie pomiędzy 2 a 2,5 % kapitału zakładowego Hydrobudowy Śląsk S.A. 

19.1.7 Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego 

Informacje o dokonanych przez sąd rejestrowy Emitenta rejestracjach podwyższeń kapitału 
zakładowego Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata 2003 – 2005) 
oraz w roku 2006 zawiera poniższa tabela: 

L.p. 
Data rejestracji 
podwyższenia 

kapitału 
zakładowego 

Ilość i seria 
wyemitowanych 

akcji 

Wysokość 
podwyższenia 

kapitału 
zakładowego  

Inne informacje 

1.  13 marca 2006 
r. 

1.500.000 Akcji 
Serii E 

 

Kapitał zakładowy 
został podwyższony o 
kwotę 1.500.000,00 zł, 
z kwoty 10.530.000,00 
zł do kwoty 
12.030.000,00 zł 

Akcje Serii E zostały wyemitowane w 
drodze oferty publicznej – subskrypcji 
zamkniętej skierowanej do 
dotychczasowych akcjonariuszy 
Emitenta po cenie emisyjnej wynoszącej 
92,00 zł za jedną akcję. Akcje Serii E 
zostały wyemitowane na podstawie 
uchwały nr 3 z  dnia 10 grudnia 2005 
roku NWZA Emitenta. Prawo poboru 
Akcji Serii E nie zostało wyłączone. 

Prospekt emisyjny Akcji Serii E dostępny 
jest na stronie internetowej Emitenta: 
www.inwestor.pbg-
sa.pl/nowa/pl/prospekt.asp 

Wszystkie Akcje Serii E zostały objęte za 
wkład pieniężny. 

2.  6 lipca 2004 r. 3.000.000 Akcji 
Serii C 

 

330.000 Akcji 
Serii D 

Kapitał zakładowy 
został podwyższony o 
kwotę 3.330.000,00 zł, 
z kwoty7.200.000,00 
zł do kwoty 
10.530.000,00 zł 

Akcje Serii C i Akcje Serii D zostały 
wyemitowane w drodze emisji publicznej 
na podstawie uchwały z dnia 10 marca 
2004 roku NWZA Emitenta. Akcje Serii C 
oferowane były w drodze publicznej 
subskrypcji skierowanej do inwestorów 
zewnętrznych po cenie emisyjnej 
wynoszącej 32,00 zł. Akcje Serii D 
zostały objęte przez subemitenta 
usługowego po cenie emisyjnej 
wynoszącej 1,00 zł, w celu ich 
późniejszego zbywania osobom 
uprawnionym w ramach programu 
motywacyjnego prowadzonego u 
Emitenta. Cena nabycia Akcji Serii D 
przez osoby uprawnione ustalana jest 
przez Radę Nadzorczą Emitenta. Cena 
nabycia 110.000 Akcji Serii D nabytych 
przez osoby uprawnione w roku 2005 
wynosiła 1,08 zł za jedną Akcję Serii D, a 
cena nabycia kolejnych 110.000 Akcji 
Serii D nabytych przez osoby 
uprawnione w roku 2006 – 1,12 zł za 
jedną Akcję Serii D. 

Wszystkie Akcje Serii C i Akcje Serii D 
zostały objęte za wkład pieniężny. 

Źródło: Emitent 
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W dniu 2 stycznia 2004 roku na podstawie postanowienia z dnia 24 grudnia 2003 roku Sądu 
Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt 
PO.XXI NS-REJ.KRS/14607/3/713) nastąpiło przekształcenie poprzednika prawnego Emitenta – 
spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057376,  w Emitenta. 

Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w 
Emitenta – spółkę akcyjną pod firmą PBG Spółka Akcyjna na podstawie: 

 uchwały nr 1 z dnia 1 grudnia 2003 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. Powyższa uchwała została zaprotokołowana 
przez notariusza Andrzeja Adamskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu (Akt 
notarialny Rep. A nr 14167/2003) oraz 

 uchwały nr 1 z dnia 16 grudnia 2003 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o., zmieniającej uchwałę nr 1 z dnia 1 grudnia 2003 
roku. Powyższa uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Andrzeja Adamskiego 
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu (Akt notarialny Rep. A nr 15452/2003). 

Zgodę na brzmienie statutu Emitenta, jako spółki przekształconej, założyciele Emitenta (Jerzy 
Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska, Marek Grunt i Tomasz Woroch) wyrazili w akcie notarialnym z 
dnia 16 grudnia 2003 roku sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego prowadzącego 
Kancelarię Notarialną w Poznaniu (Akt notarialny Rep. A nr 15453/2003). 

Kapitał zakładowy spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. przed przekształceniem wynosił 
7.200.000,00 zł i dzielił się na 72.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. 

Po przekształceniu kapitał zakładowy Emitenta wynosił 7.200.000,00 zł i dzielił się na 7.200.000 Akcji 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: (i) 5.700.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych 
co do głosu (w ten sposób, że na jedną Akcję Serii A przypadają dwa głosy na WZA Emitenta) oraz (ii) 
1.500.000 Akcji Serii B zwykłych na okaziciela. 

W wyniku przekształcenia, Akcje Emitenta zostały objęte przez: 

 Jerzy Wiśniewski objął 4.732.700 Akcji, w tym 3.746.720 Akcji Serii A oraz 985.980 Akcji Serii 
B, uprawniających łącznie do 8.479.420 głosów na WZA Emitenta, tj. do 65,73% ogólnej 
liczby głosów na WZA Emitenta, w zamian za 47.327 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
4.732.700,00 zł w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.; 

 Małgorzata Wiśniewska objęła 1.267.300 Akcji, w tym 1.003.279 Akcji Serii A oraz 264.021 
Akcji Serii B, uprawniających łącznie do 2.270.579 głosów na WZA Emitenta, tj. do 17,60% 
ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta, w zamian za 12.673 udziały o łącznej wartości 
nominalnej 1.267.300,00 zł w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.; 

 Marek Grunt objął 800.000 Akcji, w tym 633.334 Akcje Serii A oraz 166.666 Akcji Serii B, 
uprawniających łącznie do 1.433.334 głosów na WZA Emitenta, tj. do 11,11% ogólnej liczby 
głosów na WZA Emitenta, w zamian za 8.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
800.000,00 zł w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.; 

 Tomasz Woroch objął 400.000 Akcji, w tym 316.667 Akcji Serii A oraz 83.333 Akcje Serii B, 
uprawniających łącznie do 716.667 głosów na WZA Emitenta, tj. do 5,56% ogólnej liczby 
głosów na WZA Emitenta, w zamian za 4.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
400.000,00 zł w spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poprzednik prawny Emitenta – spółka 
Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. nie dokonywała podwyższeń kapitału zakładowego. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: 

- w dniu 2 stycznia 2006 roku, 1.000.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 
należących do Małgorzaty Wiśniewskiej, zostało zamienionych na akcje na okaziciela. Konwersja 
została dokonana zgodnie z § 12 statutu Emitenta, na wniosek Małgorzaty Wiśniewskiej z dnia 20 
grudnia 2005 roku, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 20 grudnia 2005 roku i stosownej 
uchwały Zarządu KDPW. W związku z zamianą powyższych Akcji Serii A imiennych 
uprzywilejowanych na akcje na okaziciela ich uprzywilejowanie wygasło. 
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- w dniu 1 grudnia 2006 roku, 200.000 Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 
należących do Tomasza Worocha, zostało zamienionych na akcje na okaziciela. Konwersja została 
dokonana zgodnie z § 12 statutu Emitenta, na wniosek Tomasza Worocha z dnia 14 grudnia 2005 
roku, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2005 roku i stosownej uchwały 
Zarządu KDPW. W związku z zamianą powyższych Akcji Serii A imiennych uprzywilejowanych na 
akcje na okaziciela ich uprzywilejowanie wygasło. 

19.2 Umowa spółki i statut  

19.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, 
w którym są one określone 

Przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie z § 5 Statutu, 
są: 

 działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 
11.20.Z.), 

 produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28), 

 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2), 

 produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5), 

 produkcja systemu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z) 

 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10), 

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

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

 pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 41.00), 

 przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1), 

 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 
(PKD 45.2), 

 wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), 

 wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4), 

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

 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6), 

 pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70), 

 pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD  52.63.Z), 

 transport rurociągowy (60.30.Z), 

 przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1), 

 telekomunikacja (PKD 64.20), 

 pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2), 

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

 wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), 

 wynajem pozostałych środków transportu (PKD 71.2), 

 wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3), 

 działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20), 

 badania i analizy techniczne (PKD 74.30), 

 gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 
(PKD 90.00). 
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19.2.2 Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów 
Emitenta odnoszących się do członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

19.2.2.1 Zarząd 

Postanowienia odnoszące się do członków Zarządu oraz zasad działania Zarządu regulują paragrafy 
od 37 do 40  Statutu oraz Regulamin Zarządu.  

Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 
dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Zarząd jest wieloosobowy i składa się z dwóch do ośmiu członków Zarządu, w tym: Prezesa Zarządu i 
od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu oraz maksymalnie do trzech Członków Zarządu. 
Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a 
następnie na jego wniosek Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Obecnie Zarząd Spółki składa się 
z pięciu członków, Prezesa Zarządu, trzech Wiceprezesów Zarządu oraz jednego Członka Zarządu. 
Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, spełniająca przesłanki, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja pierwszego Zarządu trwała dwa 
lata. Kadencja kolejnych Zarządów, w tym obecnego Zarządu, trwać będzie trzy lata. Mandaty 
członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 
Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie do składu Zarządu na następne kadencje. 
Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do 
końca tej kadencji. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w 
każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.  

Zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach 
konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania 
zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych 
członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Wiceprezesów Zarządu albo Wiceprezesa i 
Członka Zarządu, albo Wiceprezesa i Prokurenta albo Członka Zarządu i Prokurenta. Do odbioru 
oświadczeń składanych Spółce oraz doręczeń pism upoważnieni są Prezes Zarządu, Wiceprezes 
Zarządu, Członek Zarządu lub Prokurent. 

Wszelkie czynności wykraczające poza zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. 

Uchwała Zarządu potrzebna jest zawsze, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków 
Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu. 

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w sposób każdorazowo przez niego 
określony, w każdym wypadku, gdy uzna on to za wskazane.  

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w formie telekonferencji. Posiedzenie jest prawidłowo 
zwołane, jeżeli informacja o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia oraz przedmiocie posiedzenia 
zostanie przesłana do wszystkich członków Zarządu co najmniej 24 godziny przed planowanym 
posiedzeniem. W nagłych wypadkach Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie także bez 
zachowania terminu, o którym mowa wyżej. Posiedzenie Zarządu, także w formie telekonferencji, 
może odbyć się bez oficjalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich 
nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad. Przewodniczącym 
posiedzenia Zarządu jest Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego 
członek Zarządu.  

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. Uchwała podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, potrzebna jest 
do udzielenia prokury, natomiast odwołać prokurę może każdy członek Zarządu jednoosobowo. 

19.2.2.2 Rada Nadzorcza 

Postanowienia odnoszące się do członków Rady Nadzorczej oraz zasad działania Rady Nadzorczej 
regulują paragrafy od 29 do 36  Statutu oraz Regulamin Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością 
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
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Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków 
Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może 
delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. 

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności: 

 nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

 tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 

 przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale 
wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z 
zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy 
kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, 

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

 nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za 
wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej jednego procenta ogólnej ich 
liczby, 

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

 dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń 
wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków Zarządu Spółki, 

 zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny 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, 

 nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

 wybór biegłego rewidenta, 

 reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, 

 zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

 opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd. 

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, powoływanych przez Walne 
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca przesłanki określone w art. 18 
Kodeksu spółek handlowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji w tych granicach 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia.  

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej 
następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandaty członków 
Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Członkowie 
Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także 
mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej połowa członków Rady 
Nadzorczej powinna zostać powołana spośród osób spełniających, określone w § 29 ust. 9 Statutu, 
kryteria niezależności. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny 
być podejmowane uchwały w sprawach: 

 świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na 
rzecz członków Zarządu; 

 wyrażenia zgody w zakresie przewidzianym w Statucie na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od 
niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej 
albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 
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 wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 

Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o: 
 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. 

 osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z określonym 
akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na 
sprawy Spółki. 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady 
Nadzorczej z pełnienia funkcji, odwołanie takie nie powoduje utraty mandatu członka w Radzie 
Nadzorczej. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady 
Nadzorczej, zgłoszony wraz z propozycją porządku obrad. Każda z tych osób może zwołać 
posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie w przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 
zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Posiedzeniom Rady Nadzorczej 
przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że za 
uchwałą głosować musi przynajmniej trzech członków Rady, w razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o 
posiedzeniu, listem poleconym co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia Rady 
Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także 
telefonicznie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem 
posiedzenia. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, 
chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Rada Nadzorcza 
może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy 
jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na 
porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w 
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych 
osób. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej tylko 
osobiście, nie wyklucza to brania udziału przez członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał 
Rady Nadzorczej, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej, z wyjątkiem przypadków wskazanych w przepisach prawa. Rada Nadzorcza może 
powierzać wykonywanie określonych czynności poszczególnym swoim członkom, a także korzystać z 
pomocy biegłych. 

19.2.3 Prawa, przywileje i ograniczenia związane z każdym rodzajem istniejących akcji 

4.500.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. Na każdą imienną 
uprzywilejowaną akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W 
przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom 
uprzywilejowanie co do głosu wygasa. 1.200.000 akcji serii A jest akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Akcje serii B są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii B nie są związane żadne prawa, przywileje ani 
ograniczenia. 

Akcje serii C są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii C nie są związane żadne prawa, przywileje ani 
ograniczenia. 

Akcje serii D są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii D nie są związane żadne prawa, przywileje ani 
ograniczenia. 
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Akcje serii E są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne prawa, przywileje ani 
ograniczenia. 

19.2.4  Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 
zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki zbycie akcji imiennych Serii A wymaga zgody Zarządu. Każdemu z 
akcjonariuszy założycieli, o których mowa w § 8 Statutu Spółki, przysługuje prawo pierwokupu nabycia 
akcji Serii A. Akcjonariusz, który zamierza zbyć należące do niego akcje imienne serii A po uzyskaniu 
zgody Zarządu na ich sprzedaż zawiadamia Zarząd Spółki o podpisaniu umowy sprzedaży akcji 
zawartej pod warunkiem zawieszającym przesyłając jednocześnie kopię tej umowy. Zarząd Spółki 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyła umowę sprzedaży akcji imiennych serii 
A akcjonariuszom uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu. Akcjonariusz uprawniony do 
wykonania prawa pierwokupu informuje Zarząd o wykonaniu przysługującego mu prawa w terminie 4 
tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia i umowy sprzedaży akcji. Oświadczenie o wykonaniu 
prawa pierwokupu będzie złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W 
przypadku, gdy chęć nabycia akcji zaoferowanych do zbycia wyrazi więcej niż jeden uprawniony 
akcjonariusz, prawo to przysługiwać będzie proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych serii 
A. W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa, 
chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz korzystający z prawa pierwokupu, w 
wypadku takim uprzywilejowanie co do głosu pozostaje w mocy. Zgodnie z § 12 Statutu Spółki na 
żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na 
okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na 
akcje na okaziciela, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. 

19.2.5 Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z 
zasadami uczestnictwa w nich 

Informacje ogólne 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które 
winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W 
ogłoszeniu wskazany jest dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące 
paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian. 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Wnioski o umieszczenie poszczególnych 
spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają 
Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd jest zobowiązany umieścić na porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc przed 
dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej 
niż dziesiątą część kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie 
o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady 
Nadzorczej. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Wysogotowie w lokalu Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub w Warszawie.  

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane minimum 50% akcji.  

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed 
upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je po upływie sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje także Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wypadku takim, dojdzie do zwołania dwóch 
Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń (jednego zwołanego przez Zarząd, a drugiego zwołanego przez 
Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne 
Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest 
do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne 
Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne 
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Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez 
organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem 
takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedna dziesiątą 
część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, 
zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego 
Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o 
zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. 
Jeżeli w wypadku takim, dojdzie do zwołania dwóch Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (jednego 
zwołanego przez Zarząd, a drugiego zwołanego przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się 
odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez 
organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania Zgromadzeń na 
ten sam dzień, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o 
wcześniejszej godzinie. 

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze posiadający akcje 
zdematerializowane, którzy zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi złożyli w 
siedzibie Emitenta najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa 
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawione 
celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym 
Zgromadzeniu.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy. 

19.2.6 Postanowienia umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 
Emitentem 

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu. Każdemu z 
akcjonariuszy założycieli, o których mowa w § 8 Statutu Spółki, przysługuje prawo pierwokupu nabycia 
akcji serii A. Akcjonariusz, który zamierza zbyć należące do niego akcje imienne serii A po uzyskaniu 
zgody Zarządu na ich sprzedaż zawiadamia Zarząd Spółki o podpisaniu umowy sprzedaży akcji 
zawartej pod warunkiem zawieszającym przesyłając jednocześnie kopię tej umowy. Zarząd Spółki 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyła umowę sprzedaży akcji imiennych serii 
A akcjonariuszom uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu. Akcjonariusz uprawniony do 
wykonania prawa pierwokupu informuje Zarząd o wykonaniu przysługującego mu prawa w terminie 4 
tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia i umowy sprzedaży akcji. 

19.2.7  Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie 
stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

Statut Spółki Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera 
postanowień, na podstawie których, po przekroczeniu progowej wielkości posiadanych akcji, 
akcjonariusz byłby zobowiązany zawiadomić o tym Emitenta. 

19.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki, statutu lub regulaminów, którym 
podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone 
wymogami obowiązującego prawa 

Statut Spółki Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera 
postanowień, na podstawie których warunki obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 
zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie niż określone wymogami obowiązującego prawa. 
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20 Istotne umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności  

20.1 Umowy nabycia lub zbycia udziałów przez Emitenta w spółkach tworzących Grupę 
Kapitałową. 

• W dniu 15 marca 2004 roku Emitent zawarł umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której 
nabył 3.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za każdy udział w spółce ATG Sp. z o.o. 
w Poznaniu za cenę 4.000.000,00 zł przyjętą zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, co stanowiło 
100% kapitału zakładowego spółki i spowodowało rozszerzenie Grupy Kapitałowej, w której 
Emitent jest jednostką dominującą.  

• W dniu 8 września 2004 roku Emitent zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której nabył  
675 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł w spółce PGS Sp. z o.o. w Odolanowie za cenę 
2.000.000,00 zł przyjętą zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, co stanowiło 75 % kapitału 
zakładowego tej spółki i spowodowało rozszerzenie Grupy Kapitałowej, w której Emitent jest 
jednostką dominującą. 

• W dniu 13.01.2005 roku Emitent zawarł z 17 osobami fizycznymi umowy sprzedaży udziałów, 
na podstawie których nabył udziały w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym „Metorex” Sp. z o.o. w 
Toruniu. Cena zakupu jednego udziału wynosiła 3.720,00 zł. W wyniku wyżej wymienionych 
transakcji Emitent nabył 682 udziały o wartości nominalnej 75,00 zł za udział z 685 
składających się na kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z 
o.o., za łączną cenę 2.537.040,00 zł. 

• W dniu 19 maja 2005 roku Emitent zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której nabył 1.995 
udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za każdy udział w spółce Infra Sp. z o.o. w 
Warszawie za cenę 2.175,00 zł za jeden udział. Łączna wartość transakcji wyniosła 
4.339.125,00 zł. Nabyte udziały dały Emitentowi 99,75% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. 

• W dniu 18 czerwca 2005 roku Emitent zawarł ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A. we 
Włocławku (obecnie w Wysogotowie) umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej, na 
mocy której objął 150.000 akcji imiennych serii „H” o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, 
wyemitowanych przez spółkę Hydrobudowa  Włocławek S.A. w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego z kwoty 6.000.000,00 zł do kwoty 13.500.000,00 zł. Łączna cena 
emisyjna wszystkich obejmowanych przez Emitenta akcji równa była wartości nominalnej 
wyemitowanych akcji i stanowiła kwotę 7.500.000,00 zł. Objęte akcje dały spółce 55,55% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a spółka Hydrobudowa Włocławek S.A. 
stała się spółką zależną od Emitenta. 

• W dniu 20 października 2005 roku Emitent zawarł ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A. we 
Włocławku (obecnie w Wysogotowie) umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej,  na 
mocy której objął 1.200.000 akcji imiennych serii "I" o nominalnej wartości 50,00 zł każda, 
wyemitowanych przez spółkę Hydrobudowa Włocławek S.A. w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego do kwoty 73.500.000,00 zł. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji 
równa była wartości nominalnej i wynosiła 60.000.000,00 zł. W wyniku transakcji, po 
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada 91,8% akcji w kapitale 
zakładowym Hydrobudowa Włocławek S.A.. 

• W dniu 31 sierpnia 2005 roku Emitent zawarł z RWE Gas International B.V. w Hoofddorp, 
Holandia umowę przeniesienia udziałów w spółce KRI Sp. z o.o. Przedmiotem transakcji jest 
przeniesienie na Emitenta 22.746 udziałów w KRI Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł 
za udział i łącznej wartości nominalnej 11.373.000,00 zł, stanowiących 51% kapitału 
zakładowego. Cena za udziały wynosi 1.500.000,00 zł. Na mocy postanowień umowy Emitent 
będzie musiał uiścić dodatkowe 1.500.000,00 zł na rzecz RWE Gas International B.V., w 
przypadku jeżeli w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienie udziałów, do Spółki KRI 
Sp. z o.o. przystąpi lub ją przejmie jakikolwiek podmiot, poza należącym do Grupy Kapitałowej 
Emitenta, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności w drodze nabycia części lub całości 
udziałów w spółce KRI Sp. z o.o. od Emitenta, bądź przez przejęcie nowych udziałów w 
kapitale zakładowym spółki, nabycie całości lub części przedsiębiorstwa spółki, utworzenie 
join-venture lub w przypadku gdy jakikolwiek podmiot, poza bankiem lub inną instytucją 
finansową, udzieli spółce kredytu, pożyczki, darowizny, ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie 
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na rzecz spółki, lub w jakikolwiek inny sposób weźmie udział w finansowaniu Spółki KRI Sp. z 
o.o. 

• W dniu 30 maja 2006 roku na podstawie zawartych z 4 osobami fizycznymi umów zbycia akcji  
Emitent nabył 28 700 akcji w spółce KB-GAZ S.A. w Szczecinie, o wartości nominalnej 100,00 
zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Łączna cena zakupu akcji 
wyniosła 1.644.000 zł.  

• W dniu 1 września 2006 roku Emitent zawarł z Gminą Lubicz umowę sprzedaży 244 udziałów 
w spółce „elwik” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym. Na mocy wskazanej wyżej umowy 
Emitent zbył 244 udziały w spółce „elwik” Sp. z o.o. , za cenę 122.000,00 zł, to jest za cenę 
równą łącznej wartości nominalnej zbywanych udziałów. W wyniku dokonania tej transakcji 
spółka „elwik” Sp. z o.o. znalazła się poza Grupą Kapitałową Emitenta. Obecnie Emitent 
posiada 60 udziałów w tej spółce, co stanowi 15% ogólnej liczby udziałów.  

20.2 Umowy związane z emisją obligacji. 

W dniu 7 września 2005 roku Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach umowę agencyjną 
i umowę dealerską (zmienione na podstawie umów zmieniających nr 1 z dnia 19 września 2005 roku). 
Przedmiotem umów jest uzgodnienie organizacji i zasad oferowania obligacji inwestorom. Obligacje 
nie zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej w rozumieniu przepisów regulujących publiczny 
obrót papierami wartościowymi. Emisja obejmowała obligacje na okaziciela, kuponowe, 
średnioterminowe, emitowane w formie zdematerializowanej, do maksymalnej kwoty 110.000.000,00 
zł. Wartość nominalną jednej obligacji określono na 100.000,00 zł. Wykup obligacji nie może 
następować w terminie wcześniejszym niż 2 lata oraz późniejszym niż 3 lata od dnia emisji. 
Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z emisji obligacji stanowią poręczenia spółek Grupy 
Kapitałowej. Celem emisji jest poprawa struktury finansowania kapitału obrotowego Emitenta, 
zabezpieczenie finansowania kontraktów 2-3 letnich oraz podniesienie kapitałów spółki Hydrobudowa 
Włocławek S.A. Emitent dokonał emisji obligacji w dniu 23 września 2005 roku. 

20.3 Umowa na dofinansowanie rozbudowy przedsiębiorstwa Emitenta 

W dniu 13 stycznia 2005 roku Emitent zawarł z Ministrem Gospodarki i Pracy umowę o 
dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z 
zastosowaniem innowacyjnych technologii”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Przedsięwzięcie objęte jest 
wsparciem finansowym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i publicznych środków krajowych, i realizowane będzie do końca 2006 roku. Realizacja projektu 
obejmuje wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, udokumentowanie poniesionych wydatków oraz udokumentowanie wykonania robót, 
dostaw i usług. Emitent zobowiązany jest poddawać się kontroli w zakresie realizacji projektu, składać 
sprawozdania oraz ustanowić zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco lub gwarancji 
bankowej. Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 47.826.434,00 złotych. Łączna kwota 
wsparcia wyniesie 14.009.120,00 zł, z czego: kwota 11.956.608,00 zł przeznaczona zostanie na 
nakłady inwestycyjne, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych na nakłady inwestycyjne oraz kwota 
2.052.512,00 zł przeznaczona na utworzenie 110 nowych miejsc pracy. 

20.4 Umowy finansowe. 

• W dniu 26 sierpnia 2006 roku Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach umowę Nr 
8712005001000249/00 o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji. Przedmiotem umowy jest 
udzielenie Emitentowi kredytu w łącznej kwocie 36.000.000,00 zł przeznaczonego na 
finansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu projektu: ,,Rozbudowa istniejącego 
przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii" realizowanego w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Kredyt jest udzielany na okres: od dnia udostępnienia tj. od dnia 26 sierpnia 2005 roku do 
zakończenia okresu kredytowania, to jest do dnia 31 grudnia 2011 roku. Spłata kredytu będzie 
następowała w miesięcznych ratach w okresie od 31 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 
roku. Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank będzie naliczał i pobierał odsetki w 
miesięcznych okresach obrachunkowych. Oprocentowanie w wysokości WIBOR dla 1 - 
miesięcznych depozytów międzybankowych + 1,5% oraz prowizje ustalone są na warunkach 
rynkowych. Strony ustaliły zabezpieczenia spłaty kredytu w formie: pierwsza hipoteka 
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kaucyjna do łącznej kwoty 36.000.000,00 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w 
Wysogotowie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na 
finansowanych aktywach na łączną kwotę równą co najmniej kwocie udzielonego kredytu w 
części przeznaczonej na finansowanie tych aktywów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
aktywów objętych zastawem rejestrowym, przelew praw z ,,Umowy o dofinansowanie 
projektu" z dnia 13 stycznia 2005r. zawartej z Ministrem Gospodarki i Pracy, pełnomocnictwo 
do rachunków prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A., weksel in blanco, list intencyjny 
akcjonariusza Emitenta - Jerzego Wiśniewskiego, iż utrzyma co najmniej 51% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PBG S.A. Bank może wypowiedzieć kredyt w całości 
lub części przed określonym w umowie dniem spłaty także w przypadku niewywiązania się 
przez podmioty powiązane z Emitentem, tj. Hydrobudowa Włocławek S.A i ATG Sp. z o.o. z 
jakiejkolwiek umowy kredytowej zawartej z bankiem oraz w przypadku niewywiązania się 
przez Emitenta z jego zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy kredytowej zawartej z 
innym bankiem. 

• W dniu 13 listopada 2006 roku Emitent zawarł ze spółką SEGUS Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie umowę leasingu, na mocy której oddał spółce SEGUS Sp. z o.o. jako 
Korzystającemu do używania i pobierania pożytków zlokalizowany na nieruchomości 
położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 22 dwukondygnacyjny budynek administracyjny 
z portiernią, o pow. 481 m2, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Umowa ma 
charakter leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu została ustalona 
na kwotę 2.800.000 zł netto, wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia okresowych opłat 
leasingowych i wartości końcowej. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące Emitentowi 
stanowi sumę finansowych opłat leasingowych płatnych w okresach miesięcznych i wartości 
końcowej, stanowiącej cenę sprzedaży, po jakiej Korzystający będzie uprawniony do nabycia 
budynków po zakończeniu umowy, określonej na 1% wartości początkowej przedmiotu 
leasingu. Wysokość okresowych opłat leasingowych określana będzie przy uwzględnieniu 
stopy bazowej oznaczającej stawkę WIBOR dla 1 - miesięcznych depozytów 
międzybankowych powiększona o stałą marżę w wysokości 1 % rocznie. Liczba opłat 
leasingowych za cały okres trwania umowy wynosi 121. Umowa została zawarta na okres od 
dnia 13 listopada 2006 roku do dnia 25 listopada 2016 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności 
Emitenta jest: weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu, oświadczenie 
Korzystającego w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do wydania 
przedmiotu leasingu  - w trybie art. 777 par. 1 pkt 4) Kpc, co do zapłaty zobowiązań 
wynikających z umowy – w trybie art. 777 par. 1 pkt 5) Kpc, cesja wierzytelności z umów 
najmu oraz zobowiązanie się Korzystającego do dokonania cesji wierzytelności wynikających 
z umów najmu zawieranych w przyszłości, przedmiotem których będzie przedmiot leasingu. 
Wraz z umową leasingu Emitent zawarł w dniu 13 listopada 2006 roku umowę dzierżawy, na 
mocy której oddał spółce SEGUS Sp. z o.o. do używania i pobierania pożytków 
nieruchomość, do której posiada prawo użytkowania wieczystego, położoną w Szczecinie przy 
ul. Dębogórskiej 22, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 
SZ1S/00144889/8, na której zlokalizowany jest budynek stanowiący przedmiot leasingu. 
Umowa dzierżawy została zawarta na czas oznaczony od dnia 13 listopada 2006 roku do dnia 
25 listopda 2016 roku, to jest na okres obowiązywania umowy leasingu. 

W umowie leasingu znajduje się zobowiązanie Emitenta do złożenia w formie aktu 
notarialnego oświadczenia o zobowiązaniu się do przeniesienia na Korzystającego prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek stanowiący 
przedmiot leasingu i prawa własności tego budynku, pod warunkiem, iż Korzystający wywiąże 
się z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy leasingu i umowy dzierżawy. 
Oświadczenie to w formie aktu notarialnego zostało złożone w dniu 13 listopada 2006 roku 
(akt notarialny sporządzony przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Poznaniu, rep A nr 
9816/2006). 

20.5 Umowy zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej.  

• W dniu 28 czerwca 2006 roku spółka KRI Sp. z o.o. zawarła z WestLB AG London Branch 
umowę kredytową o kredyt średnioterminowy w kwocie 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na 
spłatę pożyczki udzielonej spółce KRI Sp. z o.o. przez Emitenta. Spłata kredytu odbywać się 
będzie w ratach, przy czym termin spłaty ostatniej raty kredytu ustalono na dzień 30 czerwca 
2011 roku. Stopa oprocentowania została ustalona jako suma marży wynoszącej 1,50 
procenta w skali rocznej oraz stawki WIBOR dla 1 - miesięcznych depozytów 
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międzybankowych. Wszelkie opłaty i prowizje należne bankowi zostały ustalone na 
warunkach rynkowych. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań KRI Sp. z o.o. wynikających z 
tej umowy kredytu stanowi: zastaw rejestrowy na należących do KRI Sp. z o.o. sieciach 
gazowych, poddanie się przez KRI Sp. z o.o. na rzecz banku egzekucji w formie aktu 
notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5) Kpc do kwoty 70.000.000,00 zł, udzielenie przez 
KRI Sp. z o.o. nieodwołalnego pełnomocnictwa dla WestLB Bank Polska S.A. do podpisania 
umów przelewu wierzytelności KRI Sp. z o.o. wynikających z umów dostawy gazu, w tym 
wierzytelności przyszłych i warunkowych, udzielenie  przez KRI Sp. z o.o. nieodwołalnego 
pełnomocnictwa dla WestLB Bank Polska S.A. do podpisania umów przelewu wierzytelności z 
umowy ubezpieczenia sieci gazowych objętych zastawem rejestrowym, gwarancja 
wystawiona przez Emitent, poddanie się przez Emitenta na rzecz banku egzekucji w formie 
aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5) Kpc do kwoty 70.000.000,00 zł. Bank może 
wypowiedzieć umowę i zażądać spłaty kredytu przed określonym w umowie dniem spłaty 
także w przypadku, gdy udział Emitenta w kapitale zakładowym lub liczbie głosów na 
zgromadzeniu wspólników KRI Sp. z o.o. spadnie poniżej 99% oraz gdy udział Pana Jerzego 
Wiśniewskiego w kapitale zakładowym Emitenta spadnie poniżej poziomu 51% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także wtedy gdy udział Emitenta w kapitale zakładowym 
Hydrobudowa Włocławek S.A. spadnie poniżej poziomu 51% głosów na walnym 
zgromadzeniu tej spółki. 

21 Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenia o 
jakimkolwiek zaangażowaniu 

Nie występują. 

22 Dokumenty udostępnione do wglądu 
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 
dokumentami lub ich kopiami: 
 Statutem Emitenta, 
 Wszystkimi raportami, pismami i innymi dokumentami, historycznymi danymi finansowymi, 

wycenami i oświadczeniami sporządzonymi przez eksperta na wniosek Emitenta, do których 
odniesienia lub których fragmenty znajdują się w Prospekcie, 

 Historycznymi danymi finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej. 
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23 Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

 

Dane wg stanu na dzień 30.09.2006 

Dane pochodzą ze sprawozdań jednostkowych spółek 

 

Wartość 
akcji/udziałów

Kapitał 
zakładowy

( w tys. zł) (w tys. zł.) 

1. ATG
ul. Kolejowa 13, 
60-717 Poznań

51 53 B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i 
wyposażenia sanitarnego 100,00% 100,00% 1 500,00 1 500,00              49,00    191,70 0,00 0,00

należności: 27,7 
zobowiązania: 211

2.
Metorex Spółka 
z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 
17A, 87-100 Toruń

4521C – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w 
zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i 
telekomunikacyjnych – przesyłowych. 4521 – 
budownictwo ogólne i inżynieria lądowa 99,56% 99,56% 51,15 51,38              60,00    15,98 0,00 0,00

należności: 2,5 
zobowiazania: brak

3.
PGS Spółka z 
o.o.

ul. Krotoszyńska, 
63-430 Odolanów

60 24A towarowy transport drogowy pojazdami 
specjalizowanymi 92,24% 92,24% 1 337,50 1 450,00            146,00    116,51 0,00 0,00

należności: 57,4 
zobowiązania: brak

4.
INFRA Spółka z 
o.o.

03-978 Warszawa, 
Biuro zarządu: ul. 
Ateńska 10/15, 03-
978 Warszawa

4533B – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
4533   -  wykonywanie instalacji hydraulicznych 99,95% 99,95% 4 997,50 5 000,00            480,00    277,87 0,00 0,00

należności: 7 397 
zobowiazania: 7 215

5. KRI Spółka z o.o.

ul. Serdeczna 8, 
62-081 
Przeźmierowo

PKD 4020B - dystrybucja paliw gazowych w systemie 
sieciowym 99,99% 99,99% 53 795,00 53 800,00            192,00    79,61 0,00 0,00

należności: 0,7 
zobowiazania: 398

6.
Hydrobudowa 
Włocławek S.A.

ul. Skórzewska 35, 
Wysogotowo 
k/Poznania, 62-
081 Przeźmierowo

4524B – działalność  w zakresie budowy pozostałych 
obiektów inżynierii wodnej 91,84% 91,84% 67 500,00 73 500,00 3 265,00        1 425,36 0,00 0,00

należności: 24 957 
zobowiązania: 793,3

7.
Hydrobudowa 
Śląsk S.A.

ul. Józefa 
Wolnego 4, 40-
857 Katowice 

45  – działalność w zakresie realizacji obiektów 
budownictwa hydrotechnicznego, inżynieryjnego i 
przemysłowego 58,15% 58,10% 19 570,00 33 655,17 45 508,00      -114 591,00 0,00 0,00

należności: 11 789 
zobowiązania: brak

8. KB GAZ S.A.

ul. Wojska 
Polskiego 129 , 70-
490 Szczecin

45 21C – działalność w zakresie wykonawstwa robót 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: 
rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych 100% 100% 2 870,00 2 870,00 14,00             -5 976,00 0,00 0,00

należności: 12 261 
zobowiązania: brak

Lp. Nazwa spółki Siedziba
% w kapitale 
zakładowymPrzedmiot działalności

Dywidenda 
otrzymana z 
tytułu 
posiadanych 
akcji 
otrzymana w 
ostatnim roku 
obrotowym

Kwota należności i 
zobowiązań Emitenta 
wobec spółki (tys. zł)

% w głosach 
na WZ

Rezerwy (w tys. 
zł)

Zysk/strata z 
normalnej 
działalności po 
opodatkowaniu 
za ostatni rok 
obrotowy ( w tys. 
zł)

Kwota 
pozostająca 
do zapłaty z 
tytułu 
posiadanych 
akcji 
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IV. DOKUMENT OFERTOWY 

1 Podstawowe informacje 

1.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd PBG oświadcza, iż jego zdaniem, poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność 
Grupy Kapitałowej do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych 
zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań, wystarcza na pokrycie potrzeb Grupy 
Kapitałowej, w okresie 12 miesięcy od daty Prospektu. 

1.2 Kapitalizacja i zadłużenie 

Zadłużenie Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 września 2006 r. prezentuje poniższa tabela: 

Wyszczególnienie (dane w tys. zł) GK PBG 

 Stan na 30.09.2006 r. 
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 200 329 
Kredyty bankowe (z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w ciągu 
12  m-cy), w tym: 

72 050 

zabezpieczone 66 595 
gwarantowane  5 455 
Rezerwa na podatek odroczony, w tym: 9 086 
niezabezpieczone 9 086 
Rezerwa długoterminowe, w tym: 8 813 
niezabezpieczone 8 813 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym: 440 
zabezpieczone 416 
gwarantowane  24 
Pozostałe zobowiązanie długoterminowe, w tym: 109 940 
gwarantowane  109 796 
niezabezpieczone 144 
Zadłużenie krótkoterminowe, w tym: 374 184 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:  184 249 
zabezpieczone 19 138 
gwarantowane  12 674 
niezabezpieczone 152 437 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym: 1 697 
niezabezpieczone 1 697 
Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:  14 847 
niezabezpieczone 14 847 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym: 1 796 
zabezpieczone 677 
gwarantowane  917 
niezabezpieczone 202 
Kredyty bankowe, w tym: 129 297 
zabezpieczone 127 765 
gwarantowane  1 532 
Rezerwy krótkoterminowe, w tym: 36 460 
niezabezpieczone 36 460 
Przychody przyszłych okresów 5 838 
niezabezpieczone 5 838 
Źródło: Emitent 

Zadłużenie finansowe netto Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2006 r. prezentuje poniższa 
tabela: 
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Lp. Wyszczególnienie  Grupa PBG 
  Stan na 30.09.2006 r. 

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 187 
B. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 047 
C. Płynność (A+B) 63 234 
D. Bieżące należności finansowe 0 
E. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 129 297 
F. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 0 
G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1 796 
H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G) 131 093 
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-C) 67 859 
J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 72 050 
K. Wyemitowane obligacje  109 940 
L. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 440 
M. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K+L) 182 430 
N. Zadłużenie finansowe netto (I+M) 250 289 
Źródło: Emitent  

Kapitały własne Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 września 2006 r. prezentuje poniższa 
tabela: 

Kapitał własny 355 775 
Kapitały przypadające akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

344 043 

Kapitał zakładowy 12 030 
Kapitał zapasowy 281 204 
Pozostałe kapitały rezerwowe 11 649 
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających 926 
Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 135 
Zysk (strata) netto 30 099
Kapitały mniejszości 11 732
Źródło: Emitent  

1.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub w ofertę 

Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Pan Tomasz Woroch zamierzają zbyć 
przysługujące im Prawa Poboru. Cena Prawa Poboru zależna będzie od wysokości ceny emisyjnej 
Akcji Serii F w stosunku do ceny rynkowej akcji Emitenta, które notowane są na GPW (teoretycznie im 
niższa cena emisyjna akcji nowej emisji w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych na GPW, tym 
wyższa cena Praw Poboru i odwrotnie). 

Ponadto, w terminie zbliżonym do terminu, w którym ma mieć miejsce oferta Akcji Serii F, przewiduje 
się przeprowadzenie sprzedaży 200.000 akcji przez Pana Tomasza Worocha. Sprzedaż odbędzie się 
w giełdowych transakcjach pakietowych. Cena sprzedaży akcji przez Pana Tomasza Worocha będzie 
zbliżona do ceny emisyjnej Akcji Serii F. W interesie Pana Tomasza Worocha jest zatem 
maksymalizacja ceny emisyjnej Akcji Serii F, a przez to maksymalizacja ceny sprzedaży akcji 
będących jego własnością. 

Bank Zachodni WBK S.A. jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję 
doradcy Spółki przy organizacji oferty Akcji Serii F. Za przeprowadzenie oferty Akcji Serii F Bank 
otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość uzależniona będzie od wartości oferty Akcji 
Serii F. Bank Zachodni WBK S.A. posiada 110.000 Praw Poboru i zamierza zbyć posiadane Prawa 
Poboru. 

Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję 
firmy inwestycyjnej, oferującej Akcje Serii F oraz jest doradcą Spółki przy organizacji oferty Akcji Serii 
F. Za przeprowadzenie oferty Akcji Serii F DM BZ WBK otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, którego 
wysokość uzależniona będzie od wartości oferty Akcji Serii F. 

Ponadto, DM BZ WBK S.A. oraz Bank pełnić będą funkcję doradców oraz organizatorów sprzedaży 
Praw Poboru przez osoby zarządzające – Pana Jerzego Wiśniewskiego, Panią Małgorzatę 
Wiśniewską i Pana Tomasza Worocha. Bank oraz DM BZ WBK pełnić będą również funkcję doradców 
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i organizatorów sprzedaży akcji przez Pana Tomasza Worocha. Wynagrodzenie dla doradców z tytułu 
organizacji sprzedaży uzależnione będzie od ceny Praw Poboru oraz ceny akcji sprzedawanych przez 
Pana Tomasza Worocha. 

Kancelaria GESSEL. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie 
jest powiązana z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o oświadczenie usług prawnych 
zawartej przez Kancelarię GESSEL z Emitentem. Wynagrodzenie Kancelarii GESSEL nie jest 
uzależnione od powodzenia, ani wartości oferty Akcji Serii F. 

Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz Andrzej Wilczyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie jest powiązana z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o oświadczenie usług 
prawnych zawartej przez Kancelarię z Emitentem. Wynagrodzenie Kancelarii nie jest uzależnione od 
powodzenia, ani wartości oferty Akcji Serii F. 

1.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii F przeznaczone zostaną na poniższe cele: 

L.p. Cele emisji Kwota (tys. zł) 
1. Zasilenie w kapitał obrotowy Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej 200 000 – 250 000
2. Akwizycje i dokapitalizowanie spółek 60 000 – 100 000
3. Inwestycje w zaplecze wykonawcze i sprzęt budowlany 20 000 – 30 000
4. Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym utworzenie spółki lub oddziału w 

Norwegii 
10 000 – 25 000

5. Rozbudowa i zintegrowanie systemów  informatycznych  10 000 – 15 000

Cel 1 – Finansowanie działalności spółek z Grupy Kapitałowej 

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Emitenta oraz spółek z 
Grupy Kapitałowej. Dynamiczny wzrost portfela zamówień w 2006 r., szczególnie w obszarze ochrony 
środowiska współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wymaga poniesienia znaczących 
nakładów na pokrycie kosztów zmiennych w pierwszych miesiącach realizacji kontraktów. W związku 
z powyższym Emitent przewiduje udzielanie tym spółkom pożyczek albo obejmowanie w tych 
spółkach nowych akcji lub udziałów. W celu finansowania działalności spółek z Grupy Emitent w dniu 
22 listopada 2006 r. zaciągnął kredyt pomostowy w Banku Zachodnim WBK S.A., którego spłata ma 
być dokonana ze środków pozyskanych z emisji. Kwota kredytu wyniosła 100 mln zł, kredyt został 
udzielony na okres do 31 marca 2007 r. Umowa kredytu opisana została w części III Prospektu – 
Dokument Rejestracyjny pkt. 4.4.2.2. 

W ramach finansowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej, Emitent udzielił w dniu 24 listopada 
2006 trzech pożyczek na kwotę 80.000 tys. zł spółkom: Hydrobudowa Śląsk S.A. (kwota 40.000 tys. 
zł), Hydrobudowa Włocławek (kwota 30.000 tys. zł) oraz KB GAZ (kwota 10.000 tys. zł). 

Cel 2 – Akwizycje i dokapitalizowanie spółek 

W ramach realizacji założeń strategii Emitent przewiduje rozwój działalności poprzez przejęcia innych 
podmiotów oferujących usługi komplementarne do usług oferowanych przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową. 

Do końca bieżącego roku Emitent zamierza sfinalizowac zakup słowackiej spółki inżynierskiej Gas&Oil 
Engineering. W planach Emitenta jest również włączenie do Grupy Kapitałowej firm operujących w 
sektorze budownictwa drogowego. Emitent posiada zidentyfikowane podmioty do przejęcia, ale stan 
toczących się rozmów (w szczególności brak jakichkolwiek zobowiązań Emitenta w tym zakresie), nie 
upoważnia Emitenta do podania nazw podmiotów – celów przejęcia.  

Intencją Emitenta jest włączanie nowych podmiotów do Grupy Kapitałowej poprzez obejmowanie 
nowych udziałów i podwyższanie kapitału zakładowego. W niektórych przypadkach Emitent 
dopuszcza możliwość odkupienia istniejących udziałów. 

Cel 3 - Inwestycje w zaplecze wykonawcze i sprzęt budowlany 

Oprócz potencjału ludzkiego do realizacji kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej niezbędna 
jest duża ilość własnego sprzętu budowlanego. W związku z boomem inwestycyjnym, wynajmowanie 
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sprzętu obcego staje się coraz droższe i trudniejsze. W związku z tym Emitent zamierza przeznaczyć 
część środków z emisji na inwestycje w nowoczesne urządzenia i maszyny budowlane. 

Cel 4 – Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym utworzenie spółki lub oddziału w Norwegii 

Realizując strategię rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, Emitent podjął działania w celu 
pozyskania pierwszych znaczących zamówień poza granicami Polski, zwłaszcza w Norwegii. 
Spodziewając się podpisania w najbliższych tygodniach pierwszego znaczącego kontraktu w formule 
Generalnego Wykonawcy, Emitent podjął decyzję o organizacji oddziału lub spółki, co ułatwi 
pozyskanie nowych zleceń i ich realizację. 

Podobne działania Emitent zamierza podjąć na innych rynkach europejskich, w tym na Ukrainie, w 
Rumunii i Bułgarii. 

Cel 5 - Rozbudowa i zintegrowanie systemów informatycznych 

Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej i włączanie nowych podmiotów wymaga rozbudowy i 
zintegrowania systemów informatycznych funkcjonujących w spółkach. W związku z tym Emitent 
zamierza przeznaczyć część środków z emisji na w/w cel. Umożliwi to wprowadzenie w Grupie 
Kapitałowej jednolitych zasad korporacyjnych dotyczących budżetowania przedsięwzięć, finansów, 
controllingu, księgowości i analityki zarządczej. 

W przypadku pozyskania przez Emitenta, w drodze emisji Akcji Serii F, środków niewystarczających 
do realizacji wszystkich celów wskazanych powyżej, Emitent zamierza wykorzystać zewnętrzne źródła 
finansowania (finansowanie długiem). 

W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją wskazanych w Prospekcie celów, 
Emitent lokować będzie środki w bezpieczne instrumenty finansowe albo w lokaty bankowe. Ponadto 
możliwe jest ich wykorzystanie na obniżenie poziomu zadłużenia bieżącego Emitenta. Przyczyni się to 
do obniżenia kosztów finansowych ponoszonych przez Emitenta. Możliwe jest obniżenie poziomu 
zadłużenia bieżącego w banku BZ WBK S.A. (20.000 tys. zł) oraz Banku Milennium (18.000 tys. zł). 

2 Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu 

2.1 Opis typu i rodzaju oferowanych i dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 1.400.000 Akcji Serii F. 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW jest od 1 do 
1.400.000 Akcji Serii F Emitenta. 

Równocześnie na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW jest 
od 1 do 1.400.000 Praw do Akcji Serii F oraz 12.030.000 Praw Poboru Akcji Serii F. 

Właściwe kody zostaną nadane Akcjom Serii F w momencie dematerializacji tych akcji, co nastąpi w 
chwili zarejestrowania Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 
Rejestracja Akcji Serii F nastąpi na podstawie umowy Emitenta z KDPW, o której mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zawartej przed rozpoczęciem oferty publicznej Akcji 
Serii F. 

Właściwe kody zostaną nadane Prawom do Akcji Serii F a Prawa do Akcji Serii F zostaną 
zarejestrowane przez KDPW po złożeniu w KDPW przez Emitenta dokumentów potwierdzających 
dokonanie przydziału co najmniej jednej Akcji Serii F (dojście emisji Akcji Serii F do skutku). 
Rejestracja Praw do Akcji Serii F nastąpi na podstawie umowy Emitenta z KDPW, zawartej przed 
rozpoczęciem oferty publicznej Akcji Serii F. 

12.030.000 Praw Poboru Akcji Serii F zostanie zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 
dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta (uprawnionych z Akcji Serii A, B, C, D i E) na koniec dnia 
prawa poboru, określonego w uchwale nr 4 z dnia 21 listopada 2006 roku NWZA Emitenta. 

Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja. Akcje Serii 
F nie są uprzywilejowane, w szczególności Akcje Serii F nie są uprzywilejowane co do głosu, w 
związku z czym jedna Akcja Serii F uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. 



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 151

Decyzja o ofercie publicznej Akcji Serii F została podjęta przez NWZA Emitenta w uchwale nr 4 z dnia 
21 listopada 2006 roku. 

Decyzja o dematerializacji Akcji Serii F oraz ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na 
rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW została podjęta przez NWZA 
Emitenta w uchwale nr 7 z dnia 21 listopada 2006 roku. W powyższej uchwale NWZA Emitenta 
upoważniło Zarząd Emitenta do zawarcia umowy z KDPW w przedmiocie dematerializacji Akcji Serii 
F, Praw do Akcji Serii F oraz Praw Poboru Akcji Serii F. 

2.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe 

Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych jako akcje 
zwykłe na okaziciela. 

Akcje Serii F są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej 
przeprowadzanej na podstawie niniejszego Prospektu. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje 
prawo poboru Akcji Serii F. Na każdą jedną dotychczasową Akcję Serii A, B, C, D lub E Emitenta 
przysługuje jedno Prawo Poboru Akcji Serii F. 

Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii F, do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia 8,59286 prawa 
poboru. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa 
Poboru Akcji Serii F nie jest liczbą całkowitą, ulega ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby 
całkowitej.  

Akcje Serii F są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii F w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

Prawa do Akcji Serii F powstaną z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii F przez Zarząd Emitenta i 
wygasną z chwilą zarejestrowania Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez KDPW, zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

2.3 Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela 
oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane 

2.3.1 Akcje Serii F 

Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcji Serii F nie będą miały formy dokumentu. Akcje Serii F ulegną dematerializacji po rejestracji przez 
Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F, z chwilą 
rejestracji Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Powyższa 
rejestracja nastąpi na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

Prawa do Akcji Serii F nie będą miały formy dokumentu. 

2.3.2 Podmiot prowadzący rejestr Akcji Emitenta 

Podmiotem prowadzącym depozyt Akcji Serii F będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

2.3.3 Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Wartość nominalna Akcji Emitenta oznaczona jest w złotych. 

Wartość nominalna jednej Akcji Emitenta wynosi 1,00 zł. 
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2.4 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami 
wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw 

2.4.1 Informacje ogólne 

2.4.1.1 Kodeks Spółek Handlowych 

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Do 
uprawnień majątkowych należą: prawo do dywidendy (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo 
poboru – prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) i 
prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to: prawo do 
przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu Spółek 
Handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta (art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/10 część kapitału 
zakładowego (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego Emitenta o upoważnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 
przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Zarząd w terminie dwóch tygodni 
od złożenia żądania, o którym mowa w art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 401 Kodeksu 
Spółek Handlowych), prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 Kodeksu 
Spółek Handlowych), prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania 
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do 
sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy przez powołaną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób, w tym jednej 
osoby wybranej przez wnioskodawców (art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do przeglądania 
księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych 
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do zaskarżenia uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w 
interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko 
Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do 
wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do 
żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do złożenia wniosku 
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta 
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem 
Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych), prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym 
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do 
przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 
505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie 
głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na 
piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu 
Spółek Handlowych wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może 
żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. 
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2.4.1.2 Ustawa O Ofercie Publicznej i Ustawa O Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z przepisami Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi, dokumentem potwierdzającym 
fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne 
świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z normami Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z art. 328 
§ 6 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane Akcje Emitenta 
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane 
Akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu Akcji. Roszczenie o 
wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający Akcje Emitenta, które nie 
zostały zdematerializowane. Art. 84 Ustawy O Ofercie Publicznej przyznaje akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy, prawo do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 
spraw szczególnych). W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmie uchwały 
zgodnej z treścią złożonego wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy 
mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 
14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy O Ofercie Publicznej). Uprawnieniem chroniącym 
mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy O Ofercie Publicznej. 
Zgodnie z tym przepisem, akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupienia 
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce publicznej. 

2.4.1.3 Statut 

Statut nie przyznaje akcjonariuszom posiadającym Akcje Serii F innych uprawnień niż przewidziane 
przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi i Ustawy O 
Ofercie Publicznej. Statut nie zawiera także postanowień ograniczających opisane powyżej 
uprawnienia, poza postanowieniem, że zastawnikowi ani użytkownikowi akcji Emitenta nie przysługuje 
prawo głosu. 

2.4.2 Prawo do dywidendy 

Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 roku. 

Akcje Serii F nie są uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy, w związku z czym na jedną 
Akcję Serii F przypada dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta do wypłaty akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich Akcji 
Emitenta. 

Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie 
uchwałę o przeznaczeniu części lub całości zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy (powiększonego 
ewentualnie o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) do 
wypłaty. 

Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem Akcji Emitenta w 
dniu dywidendy i wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy 
jako roszczenie majątkowe nie podlega wygaśnięciu, jednakże podlega przedawnieniu. 

Prawo do dywidendy Akcji Emitenta nie wygasa i nie może być wyłączone. 

Po dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów 
wartościowych zobowiązani będą informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z 
Giełdą decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i 
sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW 
nakłada na emitentów papierów wartościowych obowiązek niezwłocznego przekazania do KDPW 
uchwały WZA w sprawie ustalenia dywidendy, czyli przekazania informacji o jej wysokości, terminie 
ustalenia i terminie wypłaty. Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z 
KDPW. Uchwała w tej sprawie powinna być przesłana do KDPW nie później niż na 10 dni przed 
terminem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 91 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia 
prawa do dywidendy. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów 



Prospekt emisyjny PBG S.A. 

 154

określonych w dniach wyłącza się dni wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz 
soboty. 

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej, zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie 
przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez 
KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy, regulujących 
kwestię odbioru dywidendy w sposób inny niż postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i regulacje 
KDPW. 

Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą przekazywane w formie raportu bieżącego do KNF, GPW, 
PAP. 

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 

Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, w ten 
sposób, że wypłaty dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 

2.4.3 Prawo głosu 

Akcje Serii F nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, w związku z czym każda Akcja Serii F 
uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

2.4.4 Prawo poboru akcji nowej emisji 

Akcjonariuszom Emitenta, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje prawo 
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). 

W interesie Emitenta akcjonariusze mogą być pozbawieni prawa poboru uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Emitenta podjętą większością co najmniej 4/5 głosów, o ile pozbawienie prawa poboru 
zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd Emitenta przedstawił 
Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia. 

Akcje Serii F nie są uprzywilejowane w zakresie prawa poboru. 

2.4.5 Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku Emitenta wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby Akcji 
Emitenta. Akcje Serii F nie są uprzywilejowane co do udziału w zysku Emitenta. 

2.4.6 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

W wypadku likwidacji Emitenta, majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu 
wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta. 
Akcje Serii F nie są uprzywilejowane co do udziału w nadwyżce w przypadku likwidacji Emitenta. 

2.4.7 Postanowienia w sprawie umorzenia 

Akcje Emitenta mogą być umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego. § 16 Statutu Emitenta 
stanowi, że akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
zaś wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z zysku Spółki. 

2.4.8 Postanowienia w sprawie zamiany 

Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, które z chwilą ich zapisania na rachunku papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW, nie będą miały formy dokumentu. 

§ 12 Statutu Emitenta wyłącza możliwość zamiany akcji na okaziciela Emitenta na akcje imienne. 
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2.4.9 Prawa do Akcji Serii F 

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Prawa do Akcji 
Serii F są papierami wartościowymi, z których wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy 
dokumentu, Akcji Serii F, powstające z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii F i wygasające z chwilą 
zarejestrowania Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się 
postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii F do rejestru przedsiębiorców. 

2.5 Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub 
wyemitowane nowe papiery wartościowe 

Akcje Serii F są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii F w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. Uchwała Nr 4 ma następujące brzmienie: 

 
Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania 

z dnia 21 listopada 2006 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze oferty publicznej 

z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
 
 
Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej 
Spółką) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 (Emisja Akcji serii F) 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie 
większą niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 
emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej 
"Akcjami serii F"). 

3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. 

4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 r., tj. począwszy od wypłat 
zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku. 

5. Akcje serii F pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wpłaty na Akcje serii F zostaną 
dokonane jednorazowo. 

6. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539, ze 
zm.). 

 
§ 2 (Prawo poboru) 

1. Ustala się, iż Akcje serii F zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia 
ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę 
emitowanych Akcji serii F, do objęcia 1 Akcji serii F uprawnia 8,59286 prawa poboru. W 
przypadku, gdy liczba Akcji serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru 
nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby 
całkowitej. 

2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 17 stycznia 2007 roku. 
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§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: 

1) ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii F, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji 
(wykonania prawa poboru); 

2) określenia zasad przydziału Akcji serii F nieobjętych w ramach prawa poboru oraz w ramach 
dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 

3) przydziału Akcji serii F; 

4) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub 
wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii F; 

5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty 
publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą 

6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 
2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii F i 
związanej z tym zmiany Statutu Emitenta (dokonywanej na podstawie uchwały nr 4 z dnia 21 listopada 
2006 roku NWZA Emitenta) zostanie złożony do Sądu Rejestrowego przez Zarząd Emitenta 
niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F. Przydział Akcji Serii F nastąpi niezwłocznie po 
zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii F. 

2.6 Data emisji papierów wartościowych 

Emitent przewiduje, że subskrypcja zamknięta Akcji Serii F rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2007 
roku i zakończy się w dniu 1 lutego 2007 roku. 

2.7 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Akcje Serii F są zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieją żadne 
ograniczenia w swobodzie przenoszenia Akcji Serii F, poza ograniczeniami dotyczącymi 
rozporządzania akcjami spółek publicznych, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

2.7.1 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, członkowie Zarządu, Rady 
Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, pracownicy Emitenta, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub w innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, 
nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, Akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących Akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 
dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Okresem zamkniętym jest: 
(1) okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta, Akcji Emitenta lub 
instrumentów finansowych powiązanych z Akcjami Emitenta, spełniających warunki określone w art. 
156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej 
wiadomości; (2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że dana 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest 
dany raport; (3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że dana 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest 
dany raport; (4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
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raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba 
że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
sporządzany jest dany raport. 

Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów 
zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami lub inne osoby, pełniące w 
strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej są obowiązane do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te 
osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia Akcji 
Emitenta, praw pochodnych dotyczących Akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej: (1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być 
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; (2) 
dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa 
firmy inwestycyjnej. 

2.7.2 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto: (1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 
25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta albo (2) posiadał 
co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 
50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta jest obowiązany 
zawiadomić o tym KNF oraz Emitenta, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie 
głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 
powyżej powstaje również w przypadku: (1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów – z uwagi na fakt, iż Akcje Emitenta są 
dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, (2) zmiany dotychczas posiadanego 
udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. 

Przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej wprowadzają również obowiązek nabywania znacznych 
pakietów akcji spółek publicznych w drodze publicznie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
nabycie Akcji Emitenta w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej 
niż: (1) 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi mniej niż 33 %, albo (2) 5 % ogólnej 
liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi co najmniej 33 % - może nastąpić, 
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji 
Emitenta. 

Również przekroczenie progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 
jest zasadniczo związane z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę Akcji Emitenta. Informacje dotyczące tych wezwań są zawarte w pkt 4.8 poniżej. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji z udziałem 
Emitenta podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny 
obrót przedsiębiorców (w tym Emitenta) uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EURO. Obowiązek, o którym 
mowa powyżej dotyczy zamiaru: (1) połączenia Emitenta z dwoma lub więcej samodzielnymi 
przedsiębiorcami; (2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie Akcji Emitenta, innych papierów 
wartościowych Emitenta, całości lub części majątku Emitenta lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią Emitenta przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców; (3) utworzenia przez przedsiębiorców (w tym Emitenta) wspólnego przedsiębiorcy. 
Powyższy obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy również: (1) objęcia lub nabycia Akcji 
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Emitenta albo udziałów innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta; (2) objęcia przez tę samą osobę funkcji członka organu 
zarządzającego albo organu kontrolnego u Emitenta i konkurującego z Emitentem przedsiębiorcy; (3) 
rozpoczęcia wykonywania praw z Akcji Emitenta objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia 
zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

2.8 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego 
wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych 
Emitenta 

Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia (tj. obowiązku ogłoszenia wezwania związanego 
z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo w związku ze 
zniesieniem dematerializacji akcji), przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu w odniesieniu 
do akcji Emitenta zawarte są w Ustawie O Ofercie Publicznej. 

2.8.1 Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku z przejęciem kontroli nad Emitentem 

Obowiązki ogłoszenia wezwania, o których mowa w niniejszym punkcie spoczywają zarówno na 
podmiocie samodzielnie, bezpośrednio przekraczającym określony w Ustawie O Ofercie Publicznej 
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, jak również na podmiotach, które 
pośrednio przekraczają określony w Ustawie O Ofercie Publicznej udział w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta, w sytuacjach, o których mowa w art. 87 Ustawy O Ofercie 
Publicznej, w tym m.in. na:  

1) podmiocie, który uzyskał status podmiotu dominującego w podmiocie posiadającym akcje 
Emitenta lub podmiocie będącym podmiotem dominującym wobec podmiotu posiadającego 
akcje Emitenta, 

2) podmiocie, który jest podmiotem dominującym wobec podmiotu nabywającego akcje 
Emitenta, 

3) łącznie na wszystkich podmiotach, które są stroną zawartego porozumienia, o którym mowa w 
art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy O Ofercie Publicznej, dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta w sprawach 
istotnych Emitenta. 

2.8.1.1 Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta 

Zgodnie z art. 73 Ustawy O Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta albo w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta, z wyjątkiem sytuacji, 
o których mowa w zdaniu następnym. 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta może nastąpić 
również w wyniku nabycia akcji Emitenta w ofercie publicznej, w wyniku wniesienia akcji Emitenta do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, w wyniku połączenia Emitenta z innym podmiotem lub podziału 
Emitenta, w wyniku zmiany statutu Emitenta lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Emitenta, w 
wyniku zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub w wyniku dziedziczenia. 

W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy O Ofercie 
Publicznej, akcjonariusz Emitenta, w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 33% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, 
jest zobowiązany do (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
Emitenta w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta (albo wezwania na wszystkie pozostałe akcje Emitenta – według wyboru podmiotu 
zobowiązanego do ogłoszenia wezwania) albo (ii) zbycia akcji Emitenta w liczbie powodującej 
osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Obowiązek, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w sytuacji, gdy udział akcjonariusza 
Emitenta w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta ulegnie zmniejszeniu do nie 
więcej niż 33% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmiany statutu Emitenta lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji Emitenta. 
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Akcjonariusz Emitenta, który przekroczył próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta w wyniku dziedziczenia, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 
73 ust. 2 Ustawy O Ofercie Publicznej, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło dalsze 
zwiększenie udziału tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Cena akcji Emitenta w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 Ustawy O Ofercie Publicznej, jest ustalana 
przy uwzględnieniu przepisów art. 79 ust. 1, 2 i 4 Ustawy O Ofercie Publicznej.  

2.8.1.2 Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta 

Zgodnie z art. 74 Ustawy O Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta, z wyjątkiem sytuacji, 
o których mowa w zdaniu następnym. 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta może nastąpić 
również w wyniku nabycia akcji Emitenta w ofercie publicznej, w wyniku wniesienia akcji Emitenta do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, w wyniku połączenia Emitenta z innym podmiotem lub podziału 
Emitenta, w wyniku zmiany statutu Emitenta lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Emitenta, w 
wyniku zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub w wyniku dziedziczenia. 

W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy O Ofercie 
Publicznej, akcjonariusz Emitenta, w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 66% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, 
jest zobowiązany do (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji Emitenta albo (ii) zbycia akcji Emitenta w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej 
niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Obowiązek, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w sytuacji, gdy udział akcjonariusza Emitenta w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta, zmiany statutu Emitenta lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Emitenta. 

Akcjonariusz Emitenta, który przekroczył próg 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta w wyniku dziedziczenia, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 
74 ust. 2 Ustawy O Ofercie Publicznej, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło dalsze 
zwiększenie udziału tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Cena akcji Emitenta w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 Ustawy O Ofercie Publicznej, jest ustalana 
przy uwzględnieniu przepisów art. 79 ust. 1 – 4 Ustawy O Ofercie Publicznej. 

2.8.2 Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji 
Emitenta 

Tryb przywrócenia akcjom spółki publicznej formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) został 
uregulowany w art. 91 Ustawy O Ofercie Publicznej. Zgodnie z tym przepisem w celu zniesienia 
dematerializacji akcji Emitenta, walne zgromadzenie Emitenta powinno podjąć, większością 4/5 
głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego, uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Emitenta, a następnie KNF, na 
wniosek Emitenta, powinna udzielić stosownego zezwolenia. Umieszczenie w porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Emitenta może nastąpić 
jedynie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału 
zakładowego Emitenta. 

Zgodnie z art. 91 ust. 7 Ustawy O Ofercie Publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający 
umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Emitenta punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Emitenta, zobowiązani są przed złożeniem 
powyższego wniosku ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta przez 
wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Obowiązek ogłoszenia powyższego wezwania nie powstaje, 
gdy z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Emitenta punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Emitenta wystąpili wszyscy 
akcjonariusze Emitenta. 

Cena akcji Emitenta w wezwaniu, o którym mowa w art. 91 ust. 7 Ustawy O Ofercie Publicznej, jest 
ustalana przy uwzględnieniu przepisów art. 79 ust. 1 – 4 Ustawy O Ofercie Publicznej. 
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2.8.3 Przymusowy wykup (squeeze-out) akcji Emitenta 

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy Emitenta sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 
akcji Emitenta (przymusowy wykup) przysługuje akcjonariuszowi Emitenta, który samodzielnie lub 
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi, wobec niego dominującymi lub podmiotami będącymi 
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy O Ofercie 
Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Przymusowy wykup może być ogłoszony po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej 
niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Przymusowy wykup jest 
ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odstąpienie od przymusowego wykupu, po jego ogłoszeniu, jest 
niedopuszczalne. 

Nabycie akcji w drodze przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, którego akcje 
podlegają przymusowemu wykupowi, po cenie określonej zgodnie z art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy O 
Ofercie Publicznej. 

2.8.4 Przymusowy odkup (sell-out) akcji Emitenta 

Akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do żądania, na piśmie, wykupienia posiadanych przez niego 
akcji Emitenta przez innego akcjonariusza Emitenta (łącznie z podmiotami od niego zależnymi, 
podmiotami wobec niego dominującymi oraz podmiotami, będącymi stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy O Ofercie Publicznej) w sytuacji, gdy ten 
inny akcjonariusz osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta. 

Akcjonariusze zobowiązani do przymusowego wykupu akcji Emitenta zobowiązani są solidarnie 
zadośćuczynić żądaniu wykupu akcji Emitenta, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, po cenie 
nie niższej niż cena, o której mowa w art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy O Ofercie Publicznej. 

2.9 Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby 
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego 

W roku obrotowym 2005 oraz w obecnym roku obrotowym 2006 nie miały miejsca żadne publiczne 
oferty przejęcia (w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji) w stosunku do 
Akcji Emitenta. 

2.10 Informacje o potrącanych u źródła podatkach dochodowych z tytułu papierów 
wartościowych i wskazanie czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków 
u źródła 

Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z 
usług adwokatów, radców prawnych lub licencjonowanych doradców podatkowych. 

2.10.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów z 
tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej 

2.10.1.1 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby 
prawne z tytułu udziału w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych. Zgodnie z art. 10 powołanej ustawy, dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji (dywidendy) w tym także: dochód z umorzenia akcji, 
dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość 
majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie 
kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z 
innych kapitałów osoby prawnej. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych do przychodów z  tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot 
otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości 
majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot – w tej części, która 
stanowi koszt nabycia, bądź objęcia odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z 
likwidacją spółki akcji.  
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dywidendy i inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwane przez osoby prawne podlegają 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent, który dokonuje 
wypłat dywidend i innych przychodów z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, 
jako płatnik pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. 
Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

Zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, kwotę podatku 
uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku 
obliczonego na zasadach ogólnych. W razie braku możliwości odliczenia kwotę podatku pobranego 
przez płatnika odlicza się w następnych latach podatkowych. 

2.10.1.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne z tytułu udziału w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt  4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwane przez 
osoby fizyczne podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. Dochodów 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z 
dochodami opodatkowanymi na innych zasadach określonych w art. 27 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z udziału w 
zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia 
udziałów lub akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia 
tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony 
na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na 
ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu 
otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 
22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych; jeżeli 
nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia 
nabycia spadku lub darowizny.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizyczny, płatnikiem 
zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest podmiot dokonujący wypłat lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub 
wartości pieniężne z tych tytułów. Pobrany podatek przekazywany jest przez płatnika na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 
lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku od dywidendy jest biuro maklerskie, 
prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

2.10.1.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

Opisane powyżej zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych stosuje się co do zasady do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do:  

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu 
(art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 
(art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 
innych udziałów w zyskach Emitenta, osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 
zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 
Rzeczypospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej, lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
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modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych 
powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca 
siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat 
rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji. 

W przypadku zagranicznych osób prawnych płatnikiem jest Emitent. Natomiast w przypadku 
zagranicznych osób fizycznych płatnikiem, zgodnie z powołanym powyżej pismem Ministra Finansów 
z dnia 5 lutego 2002 roku, jest biuro maklerskie, prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia od podatku 
dochodowego dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spółek, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

2) spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 20 % akcji w 
kapitale spółki wypłacającej te dochody, 

3) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 1 powyżej, albo 

b) położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w 
rozumieniu art. 20 ust. 13 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) 
podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
ten zagraniczny zakład jest położony. 

Co do zasady powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 
dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości 20%, przez spółkę uzyskującą dochody z 
tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 
niedotrzymania warunku posiadania akcji, w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, 
Emitent będzie zobowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% 
przychodów, z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zwolnienie będzie mogło mieć 
zastosowanie jeżeli udział spółki uzyskującej dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w 
kapitale spółki wypłacającej te dochody będzie wynosić nie mniej niż 15 %, natomiast po 31 grudnia 
2008 roku wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie 10% udział w kapitale spółki 
wypłacającej dywidendę. 

Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent dokonując 
wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podmiotom 
korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego powyżej art. 22 ust. 
4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z tego przepisu 
wyłącznie pod warunkiem udokumentowania: 

1) miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji 
podatkowej zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), lub 
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2) istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez 
właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

2.10.1.4 Odpowiedzialność płatnika  

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i  
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikiem zryczałtowanego podatku 
dochodowego zobowiązanym do obliczenia i pobrania od inwestorów, podatku dochodowego z tytułu 
otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
i wpłacenia go we właściwych terminach organom podatkowym jest podmiot dokonujący wypłat lub 
stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów.  

Zgodnie z art. 30 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał ciążących na nim 
obowiązków odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony  całym swoim 
majątkiem. Powyższych zasad odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią 
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.  

2.10.2 Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania 

Zgodnie z art. 27 ust 2 Ustawy Prawo Dewizowe w przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest 
związane z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka 
na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub 
rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o 
obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki na 
podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich 
płatności. 

3 Informacje o warunkach oferty 

3.1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy 
składaniu zapisów 

Warunki oferty i wielkość emisji 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2006 r. 
oferta obejmuje 1 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Spółkę i jest 
kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru. 

Na każdą Akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru tj. 17 stycznia 2007 r. przysługuje 
jedno Prawo Poboru. Do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia posiadanie 8,59286 Praw Poboru. 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia Prawa Poboru, mogą w terminie 
wykonania Prawa Poboru, dokonać jednocześnie Zapisu Dodatkowego, w liczbie nie większej niż 
liczba oferowanych Akcji Serii F.  

Terminy oferty i procedura składania zapisów 

Terminy oferty 

 17 stycznia 2007 r. - dzień ustalenia Prawa Poboru 

Ponieważ dniem ustalenia Prawa Poboru jest dzień 17 stycznia 2007 r., zgodnie z systemem rozliczeń 
KDPW ostatnim dniem, w którym na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będzie 
można nabyć Akcje Spółki z przysługującym im Prawem Poboru jest dzień 12 stycznia 2007 r. 
Oznacza to, że osoby które nabędą akcje Spółki na sesji Giełdy po tym dniu, nie będą uprawnione do 
wykonywania prawa poboru z tych akcji. Natomiast pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na 
Giełdzie, tak by zachować przysługujące prawo poboru jest 15 stycznia 2007 r. 

 do 17 stycznia 2007 r.  planowane podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej, 

 22 stycznia 2007 r.  otwarcie subskrypcji 

 22 – 24 stycznia 2007 r. przyjmowanie Zapisów Podstawowych oraz Zapisów  Dodatkowych 

 1 lutego 2007 r.   ewentualne składanie zapisów na zaproszenie Zarządu Spółki 

 1 lutego 2007 r.   zamknięcie subskrypcji 
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 2 lutego 2007 r.  planowany przydział Akcji Serii F 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, z zastrzeżeniem, że po 
rozpoczęciu subskrypcji nie będzie skracany termin przyjmowania zapisów.  

Ponadto termin przydziału akcji może zostać przesunięty, jeśli zaistnieją przesłanki, o których mowa w 
art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacja o zmianie terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do 
Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż na jeden dzień przed 
upływem pierwotnie ustalonego terminu. 

Opis procedury składania zapisów 

Uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii F w ramach realizacji Prawa Poboru, tj. do złożenia 
Zapisu Podstawowego są wszyscy posiadający Prawo Poboru w chwili składania zapisu, tj: 

 osoby, będące właścicielami Akcji Spółki z upływem dnia ustalenia prawa poboru, które nie 
dokonały zbycia Prawa Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii F 

 osoby, które nabyły Prawo Poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na 
Akcje Serii F. 

W ramach Zapisów Podstawowych do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia posiadanie 8,59286 Praw 
Poboru. 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru są uprawnione, w 
terminie jego wykonania, do złożenia Zapisu Dodatkowego, w liczbie nie większej niż wielkość emisji.  

Zbycie akcji Spółki lub zbycie Praw Poboru po dniu ustalenia prawa poboru nie powoduje utraty 
możliwości złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii F. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi, Zarząd Spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii F. Zaproszenie do złożenia zapisu Zarząd Spółki 
może skierować w dowolnej formie, w tym w formie ustnej. W takim przypadku pozostałe do objęcia 
Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według uznania, jednakże po cenie nie niższej 
od ich ceny emisyjnej. 

Osoba dokonująca zapisu powinna złożyć formularz zapisu na Akcje w trzech egzemplarzach. Wzór 
formularza przedstawiono w pkt. 8.1. Części IV Prospektu – Dokument Ofertowy, będzie on dostępny 
również w miejscach przyjmowania zapisów. 

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny być złożone na oddzielnych formularzach.  

Zapis na Akcje Serii F zawiera w szczególności: 

 dane o subskrybencie 

 określenie typu zapisu 

 liczbę subskrybowanych Akcji Serii F 

 cenę emisyjną 

 kwotę wpłaty 

 podpisy subskrybenta oraz podmiotu upoważnionego do przyjęcia zapisu 

 adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów. 

Zapis na Akcje Serii F zawiera oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza że zapoznał się z 
treścią Prospektu, zaakceptował warunki publicznej subskrypcji, oraz wyraża zgodę na brzmienie 
Statutu Spółki. 

Zakres i forma dokumentów przedkładanych przez inwestorów podczas składania zapisów a także 
zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego 
przyjmującego zapisy. Ewentualne pytania dotyczące technicznej strony składania zapisów inwestorzy 
winni kierować do tych podmiotów.  

Na dowód złożenia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz formularza zapisu. 
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Osoby uprawnione do wykonywania Prawa Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu na Akcje 
Serii F mają zapisane Prawa Poboru. 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego dokonują zapisów w domach maklerskich 
prowadzących ich rachunki, na których w dniu ustalenia prawa poboru miały zapisane Akcje Spółki. 

W przypadku inwestorów posiadających Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w bankach depozytariuszach zapisy mogą być składane w domach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. Inwestorzy zamierzający skorzystać z takiej 
możliwości powinni potwierdzić możliwość realizacji takiego zapisu w domu maklerskim, z którego 
usług zamierzają skorzystać oraz w banku depozytariuszu, w którym zapisane są Prawa Poboru. 

Osoby, które nie zdeponowały Akcji Spółki na swoim rachunku papierów wartościowych składają 
zapisy w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
pełni funkcję Sponsora dla akcji Spółki): w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w Warszawie, ul. Jana 
Pawła II 23. 

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu na Akcje Serii F nie objęte w ramach 
wykonywania prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych, dokonują zapisów na Akcje Serii F 
w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.: w Poznaniu, Pl. Wolności 16 lub w 
Warszawie ul. Jana Pawła II 23.   

Inwestorzy, którzy dotychczasowe Akcje Spółki mają zapisane w Rejestrze Sponsora, a także 
ewentualni inwestorzy, wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu na Akcje Serii F nie objęte w 
ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych, mogą wraz z zapisem złożyć dyspozycję 
deponowania Akcji Serii F, wskazując w niej nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów 
wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane przydzielone Akcje 
Serii F. Formularz dyspozycji deponowania dostępny będzie w miejscach przyjmowania tych zapisów. 

Możliwe jest składanie zapisów na Akcje Serii F za pośrednictwem telefonu i internetu, ale jedynie 
wówczas, jeśli taką możliwość dopuszcza regulamin danego domu maklerskiego przyjmującego 
zapisy oraz jeśli inwestor ma podpisaną z domem maklerskim umowę w której upoważnia ten podmiot 
do składania w jego imieniu zapisów.  

Warunki wycofania lub zawieszenia oferty  

Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów publiczna subskrypcja może zostać odwołana bez 
podawania przez Spółkę powodów odwołania. W takim przypadku stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości przed planowanym rozpoczęciem przyjmowania zapisów, w formie 
aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Po rozpoczęciu publicznej subskrypcji do czasu przydziału Akcji Serii F odstąpienie od jej realizacji 
może nastąpić jedynie z ważnych powodów, tzn. gdy przeprowadzenie oferty byłoby zagrożeniem dla 
interesu Spółki, w szczególności:  

- gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej Spółki lub 
kraju, 

- gdy wystąpią zmiany w sytuacji politycznej kraju lub świata, które mogą mieć negatywny 
wpływ na rynki finansowe lub na działalność Spółki, w tym na przedstawione prognozy, 

- gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany, które mogą mieć wpływ na działalność 
operacyjną Spółki lub wystąpią inne zdarzenia powodujące, że przeprowadzenie oferty będzie 
szkodliwe dla Spółki.  

Wycofanie lub zawieszenie oferty wymaga sporządzenia przez Spółkę aneksu do Prospektu oraz jego 
zatwierdzenia przez Komisję. Aneks do Prospektu zostanie podany do publicznej wiadomości 
niezwłocznie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot  

W przypadku Zapisów Dodatkowych, gdy łączna liczba akcji w tych zapisach przekroczy łączną liczbę 
Akcji Serii F pozostałych do objęcia, przydział zostanie dokonany w oparciu o proporcjonalną 
redukcję.  

Zwrot środków pieniężnych subskrybentom, którzy nie otrzymali Akcji Serii F lub których zapisy 
zostały zredukowane oraz zwroty ewentualnych nadpłat, zostaną dokonane zgodnie z formularzem 
zapisu, w terminie 14 dni od dnia przydziału Akcji Serii F. 
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W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku zwrot wpłat nastąpi zgodnie z formularzem 
zapisu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji Serii F do skutku. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii F po dopuszczeniu do obrotu giełdowego PDA, 
zwrot zostanie dokonany na rzecz inwestorów, na kontach których będą zapisane PDA w dniu 
rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań PDA. Kwota zwrotów stanowić będzie 
iloczyn liczby PDA oraz ceny emisyjnej. 

W przypadku ewentualnego odwołania oferty przez Spółkę w trakcie jej trwania, zwroty wpłaconych 
przez inwestorów środków zostaną dokonane zgodnie z formularzem zapisu, niezwłocznie po 
opublikowaniu decyzji Spółki o odwołaniu oferty. 

Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek. 

Rozliczenie finansowe oferty zostanie przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu i 
domów maklerskich przyjmujących zapisy. 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu 

Zapis Podstawowy może zostać złożony na minimum 1 Akcję Serii F, natomiast maksymalna liczba 
akcji w zapisie wynika z liczby posiadanych przez inwestora Praw Poboru w momencie składania 
zapisu, tj. do objęcia 1 Akcji Serii F uprawnia posiadanie 8,59286 Praw Poboru. Aby określić możliwą 
maksymalną liczbę Akcji Serii F w Zapisie Podstawowym należy liczbę posiadanych Praw Poboru 
podzielić przez 8,59286 i otrzymany wynik zaokrąglić w dół do najbliższej liczby całkowitej. Zapis 
Podstawowy przekraczający maksymalny limit będzie traktowany jak zapis na dopuszczalną liczbę 
Akcji Serii F. 

Zapis Dodatkowy może zostać złożony na minimum 1 Akcję Serii F i nie może być większy niż liczba 
oferowanych Akcji Serii F. Zapis Dodatkowy przekraczający liczbę oferowanych Akcji Serii F, będzie 
traktowany jak zapis na 1 400 000 akcji. 

Ewentualne zapisy inwestorów, składane na zaproszenie Zarządu Spółki nie powinny przekraczać 
Liczby Akcji Serii F, która nie została objęta Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi. 

Terminy, w jakich możliwe jest wycofanie zapisu przez Inwestora  

Zapis na Akcje Serii F jest nieodwołalny, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.  

Inwestor może wycofać się z zapisu na Akcje Serii F na warunkach określonych w art. 51 ust. 5 
ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z tym zapisem, w przypadku gdy po rozpoczęciu subskrypcji do 
publicznej wiadomości został udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych 
przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed 
tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od 
skutków prawnych złożonego zapisu, składając w instytucji, w którym złożył zapis, oświadczenie na 
piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.  

Oświadczenie winno w takim przypadku zawierać dane inwestora oraz parametry wycofywanego 
zapisu i powinno być złożone w domu maklerskim, w którym został złożony zapis. 

Zwrot środków nastąpi zgodnie z formularzem zapisu niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeśli 
wycofanie zapisu następuje w trakcie trwania oferty, lub w terminie 14 dni od dnia przydziału Akcji 
Serii F.  

Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Akcje Serii F 

Wpłata na Akcje Serii F musi być dokonana w pełnej wysokości najpóźniej w momencie składania 
zapisu. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na odpowiedni 
rachunek w domu maklerskim przyjmującym zapis. Sposób dokonywania wpłat zależny jest od 
wewnętrznych zasad działania podmiotów przyjmujących zapisy. 

Zapis bez dokonania pełnej wpłaty jest nieważny. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się 
równowartość iloczynu ceny emisyjnej i liczby Akcji Serii F, na którą opiewa zapis.  

Wpłaty mogą być dokonane wyłącznie w walucie polskiej.  

Wpłaty na Akcje Serii F nie podlegają oprocentowaniu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu 
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finansowaniu terroryzmu (Dz.U.03.153.1505 z późn. zm.) instytucje obowiązane, m.in. banki, oddziały 
banków zagranicznych, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty 
prowadzące działalność maklerską na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U.05.183.1538), mają obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji. 
Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję (zlecenie) Klienta do przeprowadzenia transakcji, ma 
obowiązek zarejestrować: 

• transakcję, której równowartość przekracza 15 000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja 
prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności 
wskazują, że są one ze sobą powiązane, 

• transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. 

Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o 
zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji, wraz z 
dokumentami ich dotyczącymi, przechowywany jest przez okres 5 lat.  

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z 
popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowiązana 
powiadamia o powyższym zdarzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

Przez pojęcie transakcji rozumie się wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym 
także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z 
wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, 
wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis 
lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy 
czynności te są dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek. 

Dostarczenie PDA i dostarczenie Akcji Serii F 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F na rachunkach papierów wartościowych 
inwestorów, z których zostały złożone zapisy, lub wskazanych w dyspozycji deponowania zostaną 
zapisane PDA. 

W przypadku inwestorów, którzy dotychczasowe Akcje Spółki mieli zapisane w Rejestrze Sponsora 
oraz w przypadku ewentualnych inwestorów, którzy zapis złożyli na zaproszenie Zarządu Spółki i jeśli 
inwestorzy ci nie złożą dyspozycji deponowania – Prawa Do Akcji zostaną zapisane w rejestrze  
Sponsora prowadzonym przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.  

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w 
sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii F, a następnie zarejestruje 
Akcje Serii F w Krajowym Depozycie. Wówczas Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunkach 
papierów wartościowych inwestorów lub w rejestrze Sponsora prowadzonym przez Dom Maklerski BZ 
WBK S.A. – w zależności od tego, gdzie inwestor ma zapisane Prawa Do Akcji. Za każde Prawo Do 
Akcji inwestor otrzyma jedną Akcję Serii F. 

Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty 

Emisja Akcji Serii F dojdzie do skutku jeśli co najmniej 1 Akcja Serii F zostanie objęta zapisem i 
zostanie prawidłowo opłacona. Emisja nie dojdzie do skutku jeśli żadna Akcja Serii F nie zostanie 
subskrybowana. Informacja w sprawie dojścia lub niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku zostanie 
podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, w terminie dwóch tygodni od dnia 
zamknięcia subskrypcji. 

Jeśli emisja Akcji Serii F nie dojdzie do skutku z powodu nie zgłoszenia przez Spółkę w odpowiednim 
terminie do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, lub sąd odmówi 
zarejestrowania emisji Akcji Serii F, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w 
formie  raportu bieżącego niezwłocznie, odpowiednio od upłynięcia terminu na zgłoszenie ww. 
uchwały do sądu, lub od uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji emisji Akcji 
Serii F. 

Ponadto informacja w sprawie ewentualnego niedojścia do skutku emisji Akcji Serii F zostanie podana 
do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zbywalność Praw Poboru i niewykonanie prawa poboru 
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Emitent zamierza wprowadzić Prawa Poboru do obrotu giełdowego. Pod warunkiem zatwierdzenia i 
opublikowania Prospektu, Prawa Poboru będą przedmiotem obrotu na GPW w ściśle określonym 
terminie – począwszy od sesji giełdowej przypadającej następnego dnia sesyjnego po dniu podania 
przez Emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji Serii F (nie wcześniej jednak niż 
następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa poboru), a po raz ostatni na sesji giełdowej 
odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 
Serii F. Jednostką transakcyjną będzie jednostkowe Prawo Poboru. 

Każdy posiadacz Praw Poboru, który nie zamierza składać zapisu na Akcje Serii F może wówczas 
dokonać zbycia posiadanych Praw Poboru.  

Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania, tj. niezłożenie skutecznie Zapisu 
Podstawowego na Akcje Serii F wiąże się z wygaśnięciem Prawa Poboru, a także z utratą środków 
finansowych zainwestowanych w nabycie Prawa Poboru.   

3.2 Zasady dystrybucji i przydziału 

Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest oferta 

Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii F w ramach realizacji Prawa Poboru tj. do 
złożenia Zapisu Podstawowego są wszyscy posiadający Prawo Poboru w chwili składania zapisu, tj.   

 osoby, będące właścicielami Akcji Spółki z upływem dnia ustalenia prawa poboru, które nie 
dokonały zbycia Prawa Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii F 

 osoby, które nabyły Prawo Poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na 
Akcje Serii F. 

W ramach Zapisu Podstawowego 8,59286 Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Serii F.  

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 17 stycznia 2007 r. 
będą uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia Zapisu Dodatkowego. Zapis ten może 
opiewać maksymalnie na 1 400 000 Akcji Serii F. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi, Zarząd Spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii F. 

Informacja na temat udziału w ofercie znacznych akcjonariuszy  lub członków organów 
zarządczych i nadzorczych 

Akcje Serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru, 
jednakże akcjonariusze - założyciele: Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Pan 
Tomasz Woroch, będący jednocześnie członkami organów Spółki, nie zamierzają nabywać 
oferowanych Akcji Serii F. 

Nie jest wykluczone, iż pozostałe osoby zarządzające, osoby piastujące stanowiska kierownicze 
wyższego szczebla oraz osoby nadzorujące będą uczestniczyć w ofercie Akcji Serii F. 

Emitentowi nie są znane zamiary innych znaczących akcjonariuszy co do nabywania Akcji Serii F w 
ramach oferty. 

Przydział Akcji Serii F 

Przydział Akcji Serii F nastąpi najpóźniej w dniu 2 lutego 2007 r. w oparciu o przyjęte zapisy. 

Inwestorom składającym zapisy na Akcje Serii F w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie 
subskrybowana liczba Akcji Serii F pod warunkiem: 

 złożenia formularza zapisu wypełnionego zgodnie z zapisami Prospektu, 

 prawidłowego opłacenia Akcji Serii F. 

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii F przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, 
nie objęte Akcje Serii F zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych. 

Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii F niż pozostająca do objęcia, 
dokonana zostanie proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych. Akcje Serii F nie przydzielone w 
wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno do największych zapisów, a w przypadku równych 
zapisów o podziale zadecyduje losowanie. 
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Akcje Serii F nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz nieobjęte Zapisami Dodatkowymi, Zarząd 
Spółki przydzieli według własnego uznania inwestorom, którzy złożą zapis w odpowiedzi na 
zaproszenie zgłoszone przez Spółkę. 

Brak jest jakichkolwiek preferencji przy przydziale Akcji Serii F. Przydział Akcji Serii F w żadnej mierze 
nie zależy od miejsca złożenia zapisu na Akcje Serii F. 

Ponieważ oferta Akcji Serii F nie jest podzielona na transze, przesunięta akcji pomiędzy transzami nie 
mają zastosowania.  

Zawiadomienia o przydziale Akcji Serii F zostaną przekazane inwestorom zgodnie z zasadami 
obowiązującym w danym domu maklerskim przyjmującym zapisy. Jednakże termin przekazania 
inwestorom takiego zawiadomienia nie ma wpływu na termin rozpoczęcia obrotu PDA oraz Akcjami 
Serii F. 

Cena 

Cena Emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zostanie podana do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru na Giełdzie oraz nie później niż przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 

Cena zostanie ustalona w oparciu o obecną sytuację finansową i prognozy przyszłych wyników Grupy 
PBG, wyniki procesu premarketingu i road show, oraz kształtowanie się kursu Akcji na Giełdzie. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej osobie, która złożyła zapis przed podaniem 
przez Emitenta ceny emisyjnej, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w domu maklerskim, w którym zapis 
został złożony. Oświadczenie można złożyć w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do 
publicznej wiadomości informacji o cenie emisyjnej. 

Subskrybent nie będzie ponosił żadnych kosztów i podatków związanych z subskrybowanymi Akcjami 
Serii F, z wyjątkiem kosztów prowadzenia rachunku papierów wartościowych, ewentualnych kosztów 
związanych z nabyciem Praw Poboru – jeśli subskrybent będzie je nabywał na Giełdzie, lub 
ewentualnych kosztów wymiany walut obcych na polskie złote. 

Informacja o ustalonej cenie emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego oraz w sposób w jaki został udostępniony Prospekt. 

W dniach 01 – 06 września 2006 r. Bank Zachodni WBK S.A., działający jako subemitent usługowy, 
zbył 110.000 Akcji Serii D na rzecz osób uprawnionych, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 
realizowanego w Spółce. Cena, po której Bank zbywał Akcje Serii D na rzecz osób uprawnionych 
wynosiła 1,12 zł za jedną akcję – cena ta znacznie odbiega od ceny rynkowej akcji Emitenta. 
Nabywcami Akcji Serii D były między innymi osoby zarządzające, nadzorujące oraz pełniące 
stanowiska kierownicze wyższego szczebla Emitenta. 

Osoby uprawnione mają prawo do nabycia w przyszłości kolejnych 110.000 Akcji Serii D. Cena 
nabycia równa będzie wartości nominalnej jednej akcji (1,00 zł) powiększonej o koszt finansowania 
nabycia tych akcji przez subemitenta usługowego – Bank Zachodni WBK S.A. (określony w skali roku 
jako średnia stawek WIBOR 1M z każdego dnia od dnia opłacenia przez Subemitenta zapisu na Akcje 
Serii D do dnia opłacenia zapisu na Akcje Serii D przez osoby uprawnione). Prawdopodobne jest, iż 
kolejne akcje nabywane przez osoby uprawnione obejmowane będą po cenie znacznie odbiegającej 
od ceny rynkowej akcji Emitenta. Nie jest wykluczone, iż w kolejnych latach akcje w ramach Programu 
nabywać będą osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta albo osoby pełniące stanowiska 
kierownicze wyższego szczebla. 

4 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 
Przed rozpoczęciem oferty publicznej Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie 
rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. 

Przedmiotem obrotu na GPW będą: 

 Prawa Poboru 

Prawa Poboru są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, 
pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez Komisję. Prawa Poboru są dopuszczone do obrotu 
giełdowego nie wcześniej, niż w dniu zarejestrowania ich w KDPW. 
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Prawa Poboru będą przedmiotem obrotu na GPW począwszy od sesji giełdowej przypadającej 
następnego dnia sesyjnego po dniu dostarczenia przez Emitenta do GPW decyzji Komisji 
zatwierdzającej Prospekt, jednak nie wcześniej niż w dniu udostępnienia Prospektu do publicznej 
wiadomości, a po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem 
zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. 

 Prawa Do Akcji 

Prawa Do Akcji są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez GPW od 
Emitenta zawiadomienia o dokonanym przydziale, pod warunkiem zatwierdzenia Prospektu przez 
Komisję. Prawa Do Akcji są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu 
zarejestrowania ich w KDPW. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii F Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w sprawie 
wprowadzenia Praw Do Akcji do obrotu na GPW. Przewiduje się, iż obrót Prawami Do Akcji 
rozpocznie się w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii F. 

 Akcje 

Po zarejestrowaniu Akcji Serii F przez właściwy sąd, Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w 
sprawie wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na GPW w wyniku asymilacji z akcjami notowanymi. 
Akcje Emitenta, w liczbie 7.220.000 są przedmiotem obrotu na GPW, na rynku podstawowym i są 
oznaczone kodem ISIN PLPBG0000029 

Przewiduje się, iż obrót Akcjami Serii F na GPW rozpocznie się najpóźniej w marcu 2007 roku. 

W terminie zbliżonym do terminu, w którym ma mieć miejsce oferta Akcji Serii F, przewiduje się 
przeprowadzenie sprzedaży 200.000 akcji przez Pana Tomasza Worocha. Sprzedaż odbędzie się w 
giełdowych transakcjach pakietowych. Cena sprzedaży akcji przez Pana Tomasza Worocha będzie 
zbliżona do ceny emisyjnej Akcji Serii F. 

Na podstawie umowy zawartej między Spółką i Domem Maklerskim BZ WBK S.A., Dom Maklerski 
zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora emitenta dla akcji Spółki dopuszczonych do obrotu 
giełdowego. Podobną funkcję Dom Maklerski BZ WBK S.A. będzie pełnił również w stosunku do PDA. 
Czynności te Dom Maklerski BZ WBK S.A. wykonuje zgodnie z regulacjami Giełdy. 

Nie przewiduje się ustanawiania agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu przewiduje się 
korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który w Polsce pełni rolę 
głównego podmiotu świadczącego usługi depozytowe. 

5 Koszty emisji 
Na dzień sporządzenia Prospektu koszty emisji wynoszą 667.593 tys. zł. Na koszty te składają się 
koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa oraz analiz w związku z ofertą i jej celami. 

Inne koszty oferty oraz wpływy pieniężne netto z oferty możliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu 
i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni po 
zakończeniu oferty Akcji Serii F. 

6 Rozwodnienie 
Poniżej podano wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku jeśli akcjonariusze 
nie obejmą akcji w ramach wykonania prawa poboru. 

 Liczba akcji ogółem % ogólnej liczby akcji po ofercie 
Akcje serii A – E 12 030 000 89,58%
Akcje serii F 1 400 000 10,42%

7 Informacje dodatkowe 
Opis zakresu działań doradców przedstawiono w pkt. 3.3 części IV Prospektu - Dokument Ofertowy. 
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8 Załączniki 

8.1 Formularz zapisowy 

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki PBG S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki PBG SA (Spółka) o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda, oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach przysługującego im 
prawa poboru. Akcje emitowane są na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG SA z 
dnia 21 listopada 2006 r. Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym i 
niniejszym formularzu. 

Typ Zapisu:    Zapis Podstawowy 

 Zapis Dodatkowy 

 Zapis na zaproszenie Zarządu Spółki 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa inwestora ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
2. PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny:............................................................................................... 

3. Seria i numer dokumentu tożsamości................................................................................................................. 

4. Adres zamieszkania / Siedziba: ......................................................................................................................... 

5. Status dewizowy:  rezydent   nierezydent 

6. Liczba akcji objętych zapisem........................................................................................................................... 

7. Cena emisyjna: ................................ zł za akcję  

8. Kwota wpłaty....................................................................................................................................................... 

9. Numer rachunku z którego składany jest zapis................................................................................................... 

prowadzony przez (należy podać nazwę podmiotu prowadzącego rachunek)............................................................... 

Uwaga – na rachunku określonym powyżej zostaną zapisane akcje przydzielone w ramach Zapisu 
Podstawowego i Zapisu Dodatkowego oraz dokonany zostanie ewentualny zwrot środków finansowych. 

10. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków – należy wypełnić wyłącznie w przypadku zapisów 
składanych z rejestru sponsora oraz w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki lub gdy inwestor posiada 
rachunek w banku depozytariuszu  

............................................................................................................................................................................ 

11.  Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat......................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie Subskrybenta:  

- zapoznałem się z treścią Prospektu, akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji Serii F, 
- wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki, 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, 
że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, oraz że dane na formularzu 
zapisu zostały podane dobrowolnie, 

- łącznie złożone przeze mnie zapisy nie przekraczają limitu określonego w warunkach publicznej oferty Akcji 
Serii F 

 

 

.......................................... ................................................................ 
Podpis składającego zapis Data przyjęcia zapisu oraz pieczątka i podpis  

przyjmujacego zapis 
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8.2 Definicje i skróty 

„elwik” Sp. z o.o., „elwik” „elwik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Lubiczu Dolnym 

Akcje 12.030.0000 dotychczas wyemitowanych akcji Emitenta
Akcje Serii A 4.500.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co 

do głosu oraz 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A 

Akcje Serii B 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
Akcje Serii C 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Akcje Serii D 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
Akcje Serii E 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
Akcje Serii F Od 1 do 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 
AQAP 2110:2003 Jest to wydany przez NATO dokument standaryzacyjny  

zawierający wymagania dotyczące zapewnienia jakości 
w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji w 
przypadku przedsięwzięć z zastosowaniem GQA 
(Rządowe Zapewnienie Jakości). Ma strukturę podobną 
do PN-EN ISO9001:2001 i zawiera wszystkie 
wymagania tej normy, rozszerzone o dodatkowe 
wymogi, z których do najistotniejszych należy 
zarządzanie konfiguracją. Organizacja musi być w 
ścisłym kontakcie z QAR (Przedstawiciel Zapewnienia 
Jakości) podczas wszelkich kluczowych etapów 
realizacji przedsięwzięcia, zaistnienia niezgodności, 
zmian w projekcie itp. Zobowiązana jest ponadto do 
zapewnienia zamawiającemu dostępu do zakładu 
poddostawcy. Podlega certyfikacji. 

ATG Sp. z o.o., ATG ATG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu 

Bank, BZ WBK S.A. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we 
Wrocławiu 

C5+ Węglowodory o zawartości węgla powyżej 5 atomów w 
cząsteczce. W praktyce jest to składnik do produkcji 
paliw lekkich 

DM BZWBK Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Poznaniu 

Emitent, Spółka, PBG S.A. PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie 
EURO, EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Grupa, Grupa Kapitałowa PBG, Grupa PBG Grupa kapitałowa Emitenta w skład której wchodzą 

następujące podmioty: PBG S.A. jako podmiot 
dominujący oraz spółki zależne ATG Sp. z o.o., 
Hydrobudowa Śląsk S.A., Hydrobudowa Włocławek 
S.A., Infra Sp. z o.o., KRI Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., KB GAZ S.A., PGS 
Sp. z o.o. 

Hydrobudowa Śląsk S.A., Hydrobudowa Śląsk Hydrobudowa Śląsk Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Katowicach 

Hydrobudowa Włocławek S.A., Hydrobudowa 
Włocławek 

Hydrobudowa Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wysogotowie 

Infra Sp. z o.o., Infra Infra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie 

KB GAZ S.A. KB GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie 
KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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Kodeks Spółek Handlowych, ksh Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr 94 poz. 1037 z 
późniejszymi zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
KRI Sp. z o.o., KRI KRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Wysogotowie 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
LNG Skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas) 
LPG Gaz propan-butan (Liquefied Petroleum Gas) 
MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (North 

Atlantic Treaty Organisation) 
Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

PERN "Przyjaźń" S.A., PERN Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

PGNiG S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

PGS Sp. z o.o., PGS PGS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Odolanowie 

PKN Orlen PKN Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 
PN-EN 729-2 Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 

Norma określająca wymagania odnośnie organizacji 
prac z wykorzystaniem technologii spawania. Wymaga 
od organizacji dokonywania przeglądów umowy oraz 
przeglądów projektu technologicznego pod kątem 
wymagań spawalniczych, oraz uzyskania od 
zamawiającego wszelkich niezbędnych danych do ich 
przeprowadzenia. Ponadto norma precyzuje wymogi 
dotyczące kompetencji personelu wykonującego 
prace spawalnicze, prace nadzoru spawalniczego oraz 
badania nieniszczące. Zobowiązuje organizację do 
prowadzenia ścisłego nadzoru nad podwykonawcą, w 
przypadku podzlecania prac spawalniczych. Wszelkie 
stosowane metody spawania muszą być uprzednio 
zatwierdzone przez uprawnione to tego jednostki. 
Norma również podlega certyfikacji. 

PN-EN ISO9001:2001 System zarządzania jakością. Norma zawiera 
wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 
Reguluje takie aspekty działalności organizacji jak min. 
tworzenie i zarządzanie dokumentacją, nadzorowanie 
infrastruktury oraz zasobów, w tym ludzkich, 
komunikacja, planowanie produkcji, projektowanie, 
realizacja wyrobu. Norma wymaga zaangażowania 
najwyższego kierownictwa w tworzenie i wdrożenie 
systemu, przeglądów systemu pod kątem jego 
adekwatności i efektywności oraz jego audytowania. 
Organizacja która spełni wymagania zawarte w tym 
dokumencie może ubiegać się o certyfikację 
przeprowadzoną przez akredytowaną jednostkę 
cretyfikującą. 

Prawa Do Akcji, PDA Od 1 do 1.400.000 praw do Akcji Serii F 
Prawo Poboru 12.030.000 praw poboru Akcji Serii F 
Program Motywacyjny, Program Program motywacyjny dla osób uprawnionych, w 

ramach którego wyemitowanych zostało do 330.000 
Akcji Serii D 

Prospekt Prospekt emisyjny PBG S.A., sporządzony w związku z 
ofertą publiczną 1.400.000 Akcji Serii F oraz 
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ubieganiem się o dopuszzcenie do obrotu na rynku 
regulowanym 12.030.000 Praw Poboru, od 1 do 
1.400.000 Praw Do Akcji oraz od 1 do 1.400.000 Akcji 
Serii F 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex”, PI 
„Metorex” 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 
RWE RWE Gas AG z siedzibą w Dortmund, a następnie 

RWE Gas International B.V. z siedzibą w Hoofddorp, 
Holandia 

Statut Statut Emitenta 
Ustawa O Nadzorze Nad Rynkiem Kapitałowym Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 
1537) 

Ustawa O Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 
poz. 1538) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. nr 86 poz. 804) 

Ustawa O Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 
184 poz. 1539) 

Ustawa o Podatku Dochodowy od Osób Fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2000 r. nr 14 poz. 176) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2000 r. nr 54 poz. 654) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z 
późniejszymi zmianami) 

WIBOR 1M (Warsaw Interbank Offer Rate) – stopa procentowa, po 
jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, na okres 
1 miesiąca 

WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offer Rate) – stopa procentowa, po 
jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, na okres 
3 miesięcy 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 
Zapis Dodatkowy Zapis na Akcje Serii F, do którego uprawnione są osoby 

będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru; zapis składany jest w terminie 
wykonania Prawa Poboru 

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje Serii F w ramach wykonania Prawa 
Poboru.  

Zarząd Zarząd Emitenta 

8.3 Wykaz odesłań 

Regulamin Programu Motywacyjnego http://www.inwestor.pbg-sa.pl/Prospekt/pbg-zal.pdf  
Prospekt emisyjny Akcji Serii C i Akcji Serii D (w 
tym sprawozdanie finansowe za rok 2003 wraz z 
raportem i opinią biegłego rewidenta) 

http://www.inwestor.pbg-
sa.pl/nowa/pl/prospekt2004.asp 

Raporty bieżące  http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/biezace.asp  
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Raporty okresowe (sprawozdania finansowe za 
lata 2004 – 2005 wraz z raportami i opiniami 
biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za III 
kwartał 2006 r.) 

http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/okresowe.asp 

Pełna treść oświadczenia Zarządu PBG S.A. w 
sprawie ładu korporacyjnego 

http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/lad.asp 

Prospekt emisyjny Akcji Serii E (w tym prognozy 
wybranych danych skonsolidowanych na rok 
2006 wraz z opinią biegłego rewidenta) 

http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/prospekt.asp  

 


