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Raport bieżący numer: 56/2017                                                  Wysogotowo, 13 listopada 2017r. 

 

Temat: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia.  

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej również „PBG”, „Spółka”, 

„Spółka Przejmująca”), zawiadamia niniejszym akcjonariuszy Spółki po raz drugi, w trybie art. 

504 w zw. z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej 

„k.s.h.”) , czyli poprzez zamieszczenie na stronie internetowej PBG raportu bieżącego, o 

zamiarze połączenia Spółki z PBG AVATIA sp. z o.o. (dalej „PBG AVATIA”, „Spółka 

Przejmowana”). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie art. 

492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. w. zw. z art. 516 k.s.h.  

W terminie od 27 października 2017 roku do 28 listopada 2017 roku akcjonariusze Spółki mogą 

zapoznać się w siedzibie PBG (ul. Skórzewska 35, Wysogotowo; 62-081 Przeźmierowo) z 

następującymi dokumentami dotyczącymi planowanego połączenia: 

1) planem połączenia, 

2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się 

spółek za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeżeli takie były 

sporządzane, 

3) projektami uchwał o połączeniu spółek, 

4) oświadczeniem dotyczącym wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzonym dla 

celów połączenia na dzień  30 września 2017 roku, 

5) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 

sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 września 2017 roku. 

 

Plan połączenia został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem 

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html i stanowi załącznik numer 1 

do raportu bieżącego PBG numer 51/2017 z dnia 27 października 2017 roku.  

 

Sprawozdania finansowe Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami 

biegłego rewidenta znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe.html 
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Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący 51/2017 z dnia 27 października 

2017 roku, stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG 

S.A. na dzień 28 listopada 2017 roku i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod 

adresem:  

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html 

oraz  

w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń  pod adresem:  

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/wza.html.  

 

Podstawa prawna:  

§5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert   
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