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Raport bieżący numer: 11/2018                        Wysogotowo, dnia 5 kwietnia 2018r. 

 

 

Temat: Przyjęcie przez Zarząd PBG zaktualizowanej Strategii dla Grupy Kapitałowej PBG. 

 

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął 

zaktualizowaną Strategię dla Grupy Kapitałowej PBG, której zasadniczą treść publikuje 

poniżej:  

Strategia PBG zakłada długoterminowy wzrost wartości jej Grupy Kapitałowej, poprzez 

budowę największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej w oparciu o Grupę RAFAKO - 

podmiotu liczącego się na rynkach zagranicznych, oferującego specjalistyczne usługi 

budowlane dla przemysłu energetycznego oraz branży  gazu ziemnego, ropy naftowej i 

paliw.    

 

Celami strategicznymi Grupy na lata 2018 - 2020 są: 

1. budowanie przez RAFAKO SA pozycji krajowego lidera w sektorze energetyki poprzez 

udział i realizację największych inwestycji w Polsce, udział w rynku związanym z 

modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji 

BAT; 

2. odbudowanie pozycji lidera na rynku krajowym, świadczącego kompleksowe usługi w 

zakresie zarządzania i realizacji projektów dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej z 

wykorzystaniem synergii spółek z Grupy PBG; 

3. ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w obu strategicznych segmentach 

działalności Grupy; 

4. udział w rynku budownictwa przemysłowego;  

5. zapewnienie finansowania działalności Grupy; 

6. odzyskanie pełnej zdolności kredytowej Grupy, dzięki spłacie zobowiązań 

wynikających z Układu zawartego z Wierzycielami przez PBG oraz emisji obligacji. 

  

Realizacja celów strategicznych będzie możliwa dzięki odpowiedniej organizacji Grupy 

Kapitałowej PBG, polegającej na przeniesieniu kompetencji EPC oraz generalnego 

wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw do Grupy RAFAKO. 
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Reorganizacja wewnętrzna Grupy odbędzie się poprzez połączenie RAFAKO Engineering Sp. 

z o.o., PBG oil and gas Sp. z o.o. oraz PGL Dom Sp. z o.o., w wyniku którego większościowy 

pakiet w połączonym podmiocie obejmie spółka RAFAKO. Takie rozwiązanie zwiększy 

zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru 

kompetencji Grupy RAFAKO oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez 

wykorzystanie synergii łączących się podmiotów. Transakcja połączenia będzie możliwa do 

przeprowadzenia pod warunkiem uzyskania zgód wierzycieli, zarówno po stronie PBG, tj. 

obligatariuszy, jak  również po stronie spółki RAFAKO SA, tj. instytucji finansujących, o które to 

zgody spółki wystąpią w najbliższym czasie. PBG pozostanie spółką naczelną holdingu, która: 

1) wyznacza kierunek działania i cele strategiczne Grupy, 2) prowadzi nadzór nad 

podstawowymi obszarami działalności, 3) świadczy szeroko pojęte usługi wsparcia 

organizacyjnego dla spółek zależnych oraz 4) prowadzi nadzór nad realizacją procesu 

dezinwestycji. Organizacja Grupy PBG w omawianej strukturze zwiększa jej transparentność i 

jednocześnie zmniejsza ryzyko ewentualnych konfliktów interesów przy zdobywaniu 

kontraktów. 

 

Nadanie wiodącej roli spółce RAFAKO SA w obu strategicznych działalnościach Grupy PBG 

jest korzystne zarówno dla interesariuszy PBG, jaki i RAFAKO, ponieważ zapewnia 

wykorzystanie całego potencjału biznesowego Grupy i tym samym zwiększa możliwości jej 

rozwoju. 

Strategia w pełnym brzmieniu, zostanie zamieszczona zarówno w sprawozdaniu Zarządu z 

działalności Spółki, jak również z działalności Grupy Kapitałowej PBG za 2017 rok.  

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 

 


