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OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI PBG S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY: 

 

(i) podjęcia przez Walne Zgromadzenie PBG S.A. uchwały w sprawie: emisji obligacji serii A 

zamiennych na akcje serii H, emisji akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii A na akcje serii H i akcji serii H, 

zmiany Statutu Spółki oraz proponowanej ceny emisyjnej obligacji i akcji bądź sposobu jej 

ustalenia;  

ewentualnie 

(ii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie PBG S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H Spółki z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy, zmian Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie 

akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.  

 

Pozyskanie dodatkowego kapitału jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia 

finansowania obecnie realizowanej strategii Grupy Kapitałowej PBG („Grupa PBG”), 

koncentrującej się na: 

 działalności na rynkach strategicznych dla Grupy PBG, tj. rynku gazu ziemnego i ropy 

naftowej oraz rynku budownictwa energetycznego, z których kontrakty pozwalają 

osiągać satysfakcjonujące marże i nie wymagają znaczącego zaangażowania 

finansowego wykonawcy przy ich realizacji, 

 rezygnacji – co do zasady – z działalności w segmentach budownictwa, które 

wymagają zaangażowania znaczących środków w kapitał obrotowy, 

charakteryzujących się jednocześnie niskimi marżami,  

 zmianie struktury zadłużenia, będącej pochodną zmiany obszarów. 

 

Strategia rozwoju działalności na rynku budownictwa energetycznego jest 

sukcesywnie wdrażana w Grupie PBG od roku 2010. Pierwotnie, środki na jej realizację 

miały pochodzić ze sprzedaży akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A., podmiotu 

zależnego od spółki PBG S.A., hiszpańskiemu koncernowi budowlanemu OBRASCÓN 
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HUARTE LAIN CONSTRUCCIÓN INTERNATIONAL S.L. (OHL), o czym Spółka informowała 

przekazując stosowne raporty bieżące. Negocjacje z OHL zostały zawieszone w maju 

2011 roku.  

 

W ramach realizacji strategii energetycznej spółka PBG S.A. wzmocniła swoje 

kompetencje poprzez akwizycje spółek z sektora budownictwa energetycznego, 

nabywając pakiety kontrolne w Energomontaż Południe S.A. oraz RAFAKO S.A. 

Wydatki na akwizycje wyniosły w sumie 712 mln zł. Podejmując decyzję o akwizycji 

spółki RAFAKO S.A. w czerwcu 2011 roku, Zarząd spółki PBG S.A. planował sfinansować 

tę transakcję ze środków pochodzących z celowego kredytu bankowego. W związku z  

wstępnymi uzgodnieniami z instytucjami finansowymi podpisana została przedwstępna 

umowa zakupu akcji, a w listopadzie 2011 roku zawarto umowę finalną. Niestety w 

grudniu 2011 roku  okazało się, że Grupa PBG będzie  zmuszona do sfinansowania 

akwizycji RAFAKO S.A. ze środków własnych. W sumie cena nabycia pakietu 66% akcji 

RAFAKO SA wyniosła 592,7 mln zł.  

 

Rynek energetyczny jest dzisiaj najbardziej perspektywicznym segmentem rynku 

budowlanego w Polsce. Tylko w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie kontraktów o 

wartości około 30 mld zł, a w najbliższych latach szacowana wartość wszystkich 

inwestycji w tym obszarze może być liczona w setkach miliardów złotych. Przejęcia 

Energomontażu Południe S.A. oraz RAFAKO S.A. zaznaczyły początek znaczących 

zmian związanych z repozycjonowaniem biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa 

energetycznego. Obie akwizycje pozwolą Grupie PBG zwiększyć udział przychodów 

generowanych poza segmentem drogowym i ogólnobudowlanym. Już dziś 

energetyka ma największy udział w portfelu Grupy PBG – około 33% jego wartości 

(dane na koniec 2011 roku).   

 

Aby wykorzystać szanse na rynku budownictwa energetycznego, Grupa PBG 

rozpoczęła realizację poniższych działań:  

 nadanie wiodącej roli spółce RAFAKO w segmencie energetycznym w Grupie PBG, 
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 strategiczna współpraca ze światowymi firmami zajmującymi znaczącą pozycję na 

rynku energetycznym, dotycząca wspólnego pozyskania i realizacji kontraktów na rynku 

krajowym,  

 budowanie własnych kompetencji i referencji poprzez pozyskiwanie i realizację zleceń o 

coraz większej wartości jednostkowej. 

 

Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli również spółce PBG S.A. wzmocnić 

strukturę bilansu. Dzisiaj poziom zadłużenia spółek z Grupy PBG istotnie wyższy od 

wcześniejszych poziomów. Wpływ na to ma przede wszystkim realizacja dużych 

kontraktów drogowych, które wymagają znaczącego zaangażowania wykonawcy w 

finansowanie prac w fazie realizacji. Pozyskane środki posłużą więc również na 

finansowanie obecnie prowadzonych kontraktów. Od momentu pozyskania 

kontraktów do chwili obecnej nastąpił znaczący wzrost cen surowców niezbędnych 

do realizacji (beton, asfalt, kruszywo, olej napędowy).   

 

Kolejnym czynnikiem, w wyniku którego Grupa PBG zmuszona została do 

długotrwałego zaangażowania znaczących środków w działalność operacyjną, jest 

realizacja kontraktu związanego z budową Stadionu Narodowego. Do chwili obecnej 

generalny wykonawca poniósł istotne koszty związane z zakończeniem budowy, 

jednakże ich rozliczenie jest nadal przedmiotem uzgodnień z zamawiającym. 

 

Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął istotnie na obniżenie zdolności Grupy PBG do 

finansowania kapitału obrotowego, było dokonanie płatności przez jeden z banków 

obsługujących Grupę PBG na rzecz Alstom Power sp. z o.o. z tytułu gwarancji w 

kwocie 135 mln zł. W ocenie spółki  PBG, płatność ta została dokonana z naruszeniem 

prawa, a racji swoich Grupa PBG będzie dochodziła w postępowaniu arbitrażowym.  

 

Przedstawione Akcjonariuszom projekty uchwał na NWZA dają możliwość pozyskania 

przez PBG S.A. inwestora strategicznego, który będzie mógł objąć znaczący udział w 

Spółce. Pozyskanie kapitału może odbyć się w drodze emisji obligacji zamiennych na 

akcje lub emisji akcji z prawem poboru.  
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Z powyższych względów, w ocenie Zarządu, pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych serii A na akcje 

serii H, jak i akcji serii H, leży w interesie  wszystkich akcjonariuszy PBG S.A. 

Wysokość ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii A na akcje serii H oraz ceny 

emisyjnej akcji serii H zostaną ustalone przez Zarząd PBG S.A. Przed skierowaniem 

propozycji nabycia obligacji zostaną one zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PBG 

S.A.  

 

W przypadku uchwały w sprawie emisji akcji serii H z prawem poboru cena emisyjna 

akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd PBG S.A.  

 

Przyznanie Zarządowi PBG S.A. uprawnienia do ustalenia cen emisyjnych, o których 

mowa powyżej, jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie zarówno emisji 

obligacji zamiennych serii A na akcje serii H, jak i emisji akcji serii H z prawem poboru 

wymaga dostosowania ich cen emisyjnych oraz pozostałych parametrów do 

oczekiwań inwestorów oraz sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  

 

W konsekwencji, parametry emisji obligacji zamiennych serii A na akcje serii H powinny 

zostać ustalone bezpośrednio przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do 

inwestorów. Natomiast cena emisyjna akcji serii H z prawem poboru powinna zostać 

ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii H. 

 

Priorytetem Zarządu PBG S.A. będzie ustalenie powyższych cen emisyjnych na możliwie 

najwyższym poziomie.  

 

 

Zarząd PBG S.A. 


