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Raport bieżący numer: 79/2012                                                                Wysogotowo, 17.07.2012 r. 

 

Temat: Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem 

 

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej, przekazuje do informacji publicznej odpowiedzi 

udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 §5  Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

Pytanie Akcjonariusza zadane w dniu 12 lipca 2012 roku: 

„Jakie założenia spółka przyjmuje w modelu testu na utratę wartości firmy (tzn. jakie 

współczynniki WACC i beta) dla 5 kluczowych pozycji stanowiących wartość firmy?”. 

 

Odpowiedź Zarządu Spółki: 

„Testując wartość firmy powstałą przy nabyciu jednostek gospodarczych, spółka przyjmuje 

współczynniki ryzyka systematycznego pochodzące z opracowań A. Damodarana za rok 

2011. Premia za ryzyko ustalana jest w oparciu o iloczyn ryzyka działalności dla kraju (country 

risk premium - Polska 7,5%) oraz odlewarowanego współczynnika ryzyka systematycznego 

(unlevered beta) dla branży na poziomie 0,42 – 0,6. Branże brane pod uwagę to construction, 

engineering oraz machinery. Współczynnik ryzyka systematycznego z tablic A.Damodarana 

zostaje w poszczególnych okresach zlewarowany długiem spółki i osiąga w zależności o 

okresu i analizowanej spółki wartości z przedziału. 0,42 – 0,73.WACC jest pochodną kosztu 

kapitału własnego oszacowanego na podstawie modelu CAPM oraz kosztu i struktury 

kapitałów obcych oprocentowanych. W analizowanym okresie prognozy w poszczególnych 

spółkach WACC kształtował się na poziomie 5,43% - 7,73%”.  

 

 

Podstawa prawna: 

§ 38 ust. 1 pkt 12 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 
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Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 

 

 


