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ROZDZIAŁ I: RAPORT O ŁADZIE KORPORACYJNYM 

 

SPÓŁKA PBG ZAMIEŚCIŁA TEKST JEDNOLITY OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM: 

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/lad-korporacyjny-na-gpw.html  

 

I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PBG 

 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG  

Spółka PBG przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na GPW”, zamieszczonym  na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl, przyjęte 

przez Radę Giełdy w dniu 21 listopada 2012 roku i obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

 

2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego   

Zarząd PBG oświadcza, że w 2013 roku Spółka stosowała rekomendacje z rozdziału I dokumentu oraz 

przestrzegała zasady ładu korporacyjnego, zawarte w rozdziałach II-IV dokumentu „Dobre praktyki 

spółek notowanych na GPW”, za wyjątkiem:  

a) rekomendacja I pkt 5: Spółka w 2013 roku nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie 

dotyczącym ustalenia zasad polityki wynagrodzeń w stosunku do organów zarządzających i 

nadzorczych. W Spółce zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określone zostały uchwałą 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG z dnia 10 grudnia 2005 roku, wartość 

wynagrodzenia uzależniona została od funkcji i zadań powierzonych do samodzielnego 

nadzoru poszczególnym Członkom Rady. Wynagrodzenie Członków Zarządu określone jest 

uchwałą Rady Nadzorczej. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych 

obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym Członkom 

Zarządu; 

b) rekomendacja I pkt 9: Spółka jako kryterium wyboru Członków Rady Nadzorczej i Członków 

Zarządu kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: 

doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami i wiedzą kandydata. Decyzja w 

kwestii wyboru osób zarządzających oraz Członków Rady Nadzorczej pozostaje w rękach 

uprawnionych organów Spółki i podejmowana jest tylko na podstawie w/w kryteriów. Pomimo 

odrzucenia niestosowania tej rekomendacji, analizując udział kobiet w organach 

zarządzających Spółki, można zauważyć statystyczny wzrost ich zaangażowania.  

W roku 2013 skład  Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:   

� w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2013 roku – 1 kobieta, 4 mężczyzn, 

� w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2013 – 1 kobieta; 6 mężczyzn, 

a w skład Zarządu Spółki wchodzili:  

� w okresie od 1 stycznia do 18 marca 2013 – 1 kobieta, 3 mężczyzn, 

� w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 – 2 kobiety, 3 mężczyzn; 

c) rekomendacja I pkt 12: Spółka w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zastosowała 

się do rekomendacji w zakresie transmisji on-line obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet ze względu na niedoskonałość infrastruktury informatycznej. 
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Spółka upublicznia zarejestrowany przebieg obrad walnego zgromadzenia na swojej stronie 

internetowej. Spółka nie wyklucza prowadzenia transmisji on-line w przyszłości; 

d) Dobra praktyka IV. 10 – Spółka nie zastosowała zasady z uwagi na wysokie ryzyka związane z 

techniczną jakością infrastruktury informatycznej, podobnie jak w przypadku opisanym w lit c) 

powyżej. 

 

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych  

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale II Raport o ryzyku i kontroli, na stronie 36. 

 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze 

wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu 

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale V Akcje i Akcjonariusze, na stronie 116. 

 

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne wraz z opisem tych uprawnień 

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale V Akcje i Akcjonariusze, na stronie 119. 

 

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 

czasowe dotyczące wykonywanie prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, 

prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów 

wartościowych 

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale V Akcje i Akcjonariusze, na stronie 120. 

 

7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w 

szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

 

Zarząd PBG 

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarządu. Do jego 

kompetencji należą sprawy niezastrzeżone przez KSH lub Statut Spółki dla innych organów Spółki. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi postanowieniami Statutu (§ 37) Zarząd PBG jest wieloosobowy i 

składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów oraz maksymalnie trzech 

Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada powołuje Prezesa 

Zarządu a następnie, na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów i Członków Zarządu. Członkiem 

Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie albo 

Wiceprezes i Członek Zarządu działający łącznie, albo Wiceprezes  z Prokurentem lub Członek Zarządu z 

Prokurentem. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. Zarząd może udzielać pełnomocnictw 
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(ogólnych, rodzajowych - do dokonywania czynności określonego rodzaju oraz szczególne - do 

dokonania poszczególnej czynności), do działania w imieniu Spółki.  

Zarząd, zgodnie z zapisami statutowymi może udzielać prokury, do jej ustanowienia wymagana jest 

zgoda wszystkich Członków Zarządu. Do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu 

jednoosobowo. Jednakże z uwagi na ogłoszenie upadłości układowej udzielone prokury uległy 

automatycznemu wygaszeniu, a orzecznictwo w zakresie udzielania prokury przez Zarząd spółki w 

upadłości układowej nie jest jednoznaczne, a procedura wymaga w tym zakresie zgody Nadzorcy 

Sądowego oraz Sędziego Komisarza.  

Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je 

Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Dba o przejrzystość i 

efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i 

dobrą praktyką. 

Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w wykonaniu swoich czynności przez 

Radę Nadzorczą, na zasadach określonych w KSH oraz Statucie. Propozycje kandydatur przedstawia 

Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza zawiera i rozwiązuje umowy z Członkami Zarządu, przy czym w imieniu 

Rady umowy podpisuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W tym samym trybie dokonuje się 

innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. 

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego motywacyjnego 

charakteru mającego na celu zapewnienie efektywnego zarządzania Spółką. 

 

Mandat Członka Zarządu wygasa: 

1) z chwilą odwołania go ze składu Zarządu, 

2) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, 

3) z chwilą śmierci, 

4) z chwilą złożenia rezygnacji. 

W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, rezygnacja powinna być doręczona Radzie Nadzorczej, z 

kopią skierowaną do Zarządu. 

 

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej: 

1) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, 

2) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek organu, 

3) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 

10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 

 

Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o zaistnieniu okoliczności 

określonych powyżej. Powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które 

mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania 

informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu 

działalności Spółki, powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia 



Sprawozdanie Zarządu PBG SA  w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG – za rok 2013 

 

7 

 

możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie informacji przez Członka Zarządu lub 

przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu, jedynie wówczas, gdy nie narusza 

to interesu Spółki. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie 

interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Członek Zarządu powinien 

traktować posiadane akcje Spółki jako inwestycję długoterminową. 

 

Wszelkie czynności wykraczające poza zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. W szczególności 

uchwały Zarządu wymagają sprawy: 

1) podejmowanie decyzji dotyczących istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich 

finansowania, 

2) określanie strategicznych planów rozwoju Spółki, definiowanie celów finansowych Spółki, 

3) określanie struktury organizacyjnej Spółki, 

4) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, 

5) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, 

6) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym założeń do planów motywacyjnych. 

 

Do czasu zamknięcia postępowania układowego podjęte przez Zarząd uchwały, wykraczające poza 

czynności zwykłego Zarządu, wymagają zatwierdzenia przez Nadzorcę Sądowego.  

Za wyjątkiem powyższych spraw, Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie 

spraw Spółki, co wynika z podziału obowiązków. W przypadku przeszkody w ich wykonywaniu, są 

zobowiązani niezwłocznie poinformować Zarząd. Prezes Zarządu zdecyduje, który z pozostałych 

Członków Zarządu będzie wykonywał obowiązki w zastępstwie. 

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza działa na podstawie KSH, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Składa się z minimum pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 

głosowaniu tajnym na okres roku. Mandaty członków wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.  Rada składa się z członków niezależnych, kryteria 

niezależności wynikają z przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek 

publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego. 

Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli: 

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;  

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;  

3) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu 

dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 

zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;  
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5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w 

punktach poprzedzających.  

 

Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. Corocznie przedkłada ona Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 

Spółki ustaloną podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności: 

1) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,  

2) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 

3) 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, 

4) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w 

spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, 

5) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za 

wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% ogólnej ich liczby,  

6) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 

obrotowego,  

7) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń 

wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki. 

8) 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,  

9) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 

10) wybór biegłego rewidenta,  

11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,  

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  

13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

14) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd. 

 

W celu wykonywania swoich zadań Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od 

Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, oraz sprawdzać księgi i 

dokumenty. Członkowie Rady powinni otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o 

wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności oraz o ryzyku związanym z prowadzoną 

działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W sprawach nie cierpiących zwłoki Członkowie 

Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku 

Prezes lub dwóch Wiceprezesów Zarządu lub Wiceprezes i Członek Zarządu, lub Wiceprezes i Prokurent 

lub Członek Zarządu i Prokurent przekazują pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.
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W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej jest on 

zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego i wskazać przyczyny. 

Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych Członków Rady o: 

a) zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku, ma on 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, 

b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym 

akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na 

sprawy Spółki. 

Przez osobiste powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć I stopień pokrewieństwa lub 

powinowactwa. Przez faktyczne powiązania, pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych. Przez 

organizacyjne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć powiązania wynikające z zawartych 

umów o pracę i o podobnym charakterze. Spółka ma prawo żądać od członka Rady oświadczenia 

dotyczącego powiązań. 

 

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki 

Zmiana statutu Spółki wymaga: 

• uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów oddanych (art. 415 k.s.h.), w 

formie aktu notarialnego (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności wymaga 

uchwały podjętej większością 2/3 głosów (art. 416 k.s.h.), 

• wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h). 

 

W 2012 roku Statut Spółki uległ zmianie na mocy uchwały nr 6 §11 i uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2012 roku.  

Zmiany w Statucie Spółki opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2012 oraz 22/2012 (raporty 

dostępne są pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html#!/2012 ) i 

dotyczyły następujących kwestii: 

 

� § 9 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 

  

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG SA z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A12 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 od A1 do A12 na akcje serii 

H i akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki 

(…) 
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§ 11. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 Statutu dodaje się 

nowy ust. 3 w brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 14.295.000,00 zł 

(czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 

14.295.000 (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych 

serii od A1 do A12 na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki”. 

 

� § 10 ust. 1 Statutu Spółki 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PBG SA z siedzibą w Wysogotowie 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku 

 

w sprawie zmian Statutu Spółki 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG 

S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”) zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 10 ust. 1 Statutu Spółki 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.740.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.960.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela.” 

 

9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego 

Zgromadzenia 

 

9. 1 Sposób działania Walnego Zgromadzenia  

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W Walnym 

Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa 

depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, co najmniej 

na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectw tych nie odbiorą przed jego 

ukończeniem. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują co 

najmniej połowę kapitału zakładowego. Powinni w nim także uczestniczyć członkowie Rady 

Nadzorczej i Zarządu. Ich nieobecność wymaga wyjaśnienia przedstawianego na Walnym 

Zgromadzeniu.  

Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz w tym 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym omawiane mają być sprawy finansowe Spółki. W 

stosownej części obrad mogą brać udział eksperci oraz goście, w szczególności jeżeli ich udział będzie 

celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach. Statut 
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Spółki daje możliwość zwoływania walnych zgromadzeń, podczas których akcjonariusze będą mogli 

oddawać głos w formie elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków 

oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd. 

Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 

przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z 

ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać 

pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem. Po przedstawieniu każdej sprawy 

zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a 

po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania. O zamknięciu dyskusji 

decyduje Przewodniczący. Może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i 

zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców. 

Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem, w zakresie aktualnie 

rozpatrywanego punktu. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki 

będzie przysługiwał mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższego ograniczenia można nie stosować 

wobec członka Zarządu, Rady Nadzorczej i eksperta. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub udzieleniu 

mówcy głosu dodatkowego decyduje Przewodniczący. 

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej 

oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie 

rozpatrywanej sprawy. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki, są 

obowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi powinny być dokonywane przy 

uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób zgodny z regulacjami 

dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje 

wniosek formalny pod głosowanie. Na żądanie uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne 

oświadczenie, na końcu obrad. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że 

bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały 

większości kwalifikowanej.  

 

Dopuszcza się oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną używając 

formularza publikowanego przez Zarząd Spółki na stronie internetowej zgodnie z regulacją 

odpowiednich przepisów prawa. Głos korespondencyjny uważa się za skutecznie oddany, jeżeli 

zostanie doręczony Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 

Oddanie głosu drogą korespondencyjną wymaga złożenia przez osobę oddającą głos podpisu 

zgodnego z notarialnie poświadczonym wzorem podpisu przedłożonym Spółce.  

 

9.2 Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z § 28 Statutu PBG uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,  

4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nim prawa użytkowania, 

6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 

7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

9) ustalanie dnia dywidendy,  

10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego. 

 

9.3 Prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania 

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia PBG: 

 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, 

przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza 

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego 

Zgromadzenia. Pozostali przedstawiciele Akcjonariuszy powinni udokumentować swoje prawo do 

działania w ich imieniu w sposób należyty. 

 

2. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. 

 

3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Jeżeli Zarząd nie podejmie 

uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia 

roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. Prawo do 

zwołania walnego zgromadzenia oraz wyznaczenia przewodniczącego przysługuje także 

akcjonariuszom przedstawiającym co najmniej połowę kapitału zakładowego  lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie 

zostanie zwołane, sad rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

 

4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej 

oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie 

rozpatrywanej sprawy. 
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5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie porządkowej. W sprawach 

porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Na żądanie uczestnika przyjmuje 

się na końcu obrad do protokołu jego pisemne oświadczenie.  

 

6. Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz 

projektów uchwał na zasadach określonych w KSH. 

 

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis  

działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów 

 

10.1 Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej oraz jej komitetów 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej VI kadencji (początek kadencji od 28 czerwca 2011 roku) 

w 2013 roku: 

 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 21 czerwca 2013 roku: 

Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

Małgorzata Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej;  

Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej; 

Przemysław Szkudlarczyk  – Członek Rady Nadzorczej; 

 

Dnia 21 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG powołało w skład  

Rady Nadzorczej VII kadencji:  

Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;  

Małgorzata Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej;  

Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej; 

Przemysław Szkudlarczyk – Członek Rady Nadzorczej;  

Stefan A. Gradowski  – Członek Rady Nadzorczej;  

Norbert Słowik – Członek Rady Nadzorczej. 

  

Do dnia badania niniejszego sprawozdania finansowego, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie 

Imię i nazwisko Jerzy Wiśniewski 

Stanowisko 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Członek powiązany- Akcjonariusz założyciel ; nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do PBG 
Członek Komitetu Wynagrodzeń 

Kwalifikacje 

� Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego 
� MBA – Rotterdam School of Management  
� Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International 

Management Institute 

Doświadczenie 

� PGNiG SA – kierownik eksploatacji systemu transportu gazu 
� PBG SA – założyciel, główny akcjonariusz, prezes zarządu, członek rady 

nadzorczej 
 

Imię i nazwisko Maciej Bednarkiewicz 
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Imię i nazwisko Małgorzata Wiśniewska 

Stanowisko 
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Członek powiązany; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG 

Kwalifikacje 

� Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego 
� MBA – Rotterdam School of Management 
� Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International 

Management Institute 
� Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania oraz Public Relations na Wydziale 

Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

Doświadczenie 

� Przedsiębiorstwo Uprzemysłowione Budownictwa Rolniczego w Poznaniu – 
asystent projektanta 

� PBG SA - kolejno: dyrektor ds. systemu jakości, dyrektor ds. public relations, 
członek zarządu, wiceprezes zarządu 

� Prezes Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego od 1997 r. 
� INFRA SA – prezes zarządu 
� Hydrobudowa Polska SA – przewodnicząca Rady Nadzorczej 
� Hydrobudowa 9 SA – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej 
� PBG Dom Sp. z o.o. – przewodnicząca Rady Nadzorczej 
� APRIVIA SA – przewodnicząca Rady Nadzorczej 
� GasOil Engineering AS – członek Rady Nadzorczej 
� PBG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 21.11.2006 - 31.08.2008 i od 21 

kwietnia 2010 r. 
� Prezes Fundacji PBG  

 

Imię i nazwisko Dariusz Sarnowski 

Stanowisko 

Od 29 czerwca 2012 roku  Członek Rady Nadzorczej, wcześniej Sekretarz Rady 
Nadzorczej 
Członek niezależny; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG 
Członek Komitetu Audytu 

Kwalifikacje � Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Rachunkowość 

Doświadczenie 

� Uprawnienia biegłego rewidenta 
� W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o. – asystent w Departamencie Konsultingu; 

asystent w Departamencie Audytu 
� BZ WBK SA - inspektor w wydziale doradztwa Departamentu Rynków 

Kapitałowych 
� Trade Institute – Reemtsma Polska SA – menedżer 
� BDO Polska Sp. z o.o. – asystent Departamentu Audytu 
� HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. – asystent Departamentu Audytu 
� Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska – wspólnik; prezes 
� Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu 
� Mostostal Poznań SA – członek Rady Nadzorczej 
� Browary Polskie BROK – STRZELEC SA – członek Rady Nadzorczej 
� NZOZ „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
� Swarzędz SA - członek Rady Nadzorczej 
� PBG SA – członek Rady Nadzorczej od 2005 r. 

 

 

 

Stanowisko 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Członek niezależny; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG 
Członek Komitetu Wynagrodzeń 

Kwalifikacje � Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa 

Doświadczenie 

� poseł na Sejm X Kadencji 
� sędzia Trybunału Stanu RP 
� prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
� Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy - 

komplementariusz 
� BIG Bank SA - członek Rady Nadzorczej  
� Millenium Bank SA-  przewodniczący Rady Nadzorczej  
� PZU SA – sekretarz Rady Nadzorczej 
� Techmex SA – członek Rady Nadzorczej 
� PBG SA – przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
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Imię i nazwisko Przemysław Szkudlarczyk 

Stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej  
Członek powiązany, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG 
Członek Komitetu Audytu 

Kwalifikacje 

� Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów 
� Politechnika Warszawska – Inżynieria Gazownictwa  
� MBA – Rotterdam School of Management 
� Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International 

Management Institute 

Doświadczenie 

� PGNiG SA – pracownik techniczny przesyłu gazu 
� Technologie Gazowe “Piecobiogaz” – dyrektor ds. rozwoju, członek zarządu 
� KRI SA – prezes zarządu 
� Hydrobudowa Śląsk SA – prokurent 
� PBG SA – wiceprezes zarządu, członek rady nadzorczej  

 

Imię i nazwisko Stefan A. Gradowski 

Stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej  
Członek niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG 

Kwalifikacje 
� Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
� studia podyplomowe w kraju i zagranicą  w zakresie organizacji, zarządzania i 

finansów m.in. Uniwersytet w Lyonie, Uniwersytet w Dublinie 

Doświadczenie 

� BZ WBK S.A. – Doradca Prezesa Zarządu 
� G.C. Consulting Sp. z o.o- właściciel spółki prowadzącej działalność 

konsultingową; 
� Członek Rad Nadzorczych spółek MACOPHARMA Polska, LOOK Investment, 

ALTRECo S.A. oraz TRION S.A. 

 

Imię i nazwisko Norbert Słowik 

Stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej  
Członek powiązany, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG 

Kwalifikacje 

� Uniwersytet Łódzki 
� Podyplomowe Studia Europejskie – mikro- i makroekonomia, prawo UE 
� Ośrodek Badań Europejskich przy uniwersytecie Łódzkim – dyplom konsultanta 
� Międzynarodowa Szkoła Konsultantów przy Uniwersytecie Łódzkim i 

Uniwersytecie w Lyonie 

Doświadczenie 

� Centralny Urząd Planowania, radca  
� Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Manager – specjalista w 

jednostce zarządzającej programem PHARE – STRUDER  
� Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Radca Ministra 
� Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor 

Departamentu Przedsięwzięć Spójności,  
� INFRA Sp. z o.o., Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju  
� Norbert Słowik i Wspólnicy Spółka komandytowa, Współwłaściciel, wspólnik 

komplementariusz  

 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, a ich wynagrodzenie określa Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem 

faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty oraz składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 

Obowiązki i Regulamin Rady Nadzorczej są określone w formalnym dokumencie. Rada Nadzorcza pełni 

swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała część kompetencji określonym osobom lub komitetom, które 

opisano poniżej.  

 

Przy Radzie Nadzorczej PBG działają następujące Komitety: 
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1. Komitet Audytu; 

2. Komitet Wynagrodzeń.  

W skład Komitetu Audytu w roku 2013  wchodzili: 

• Dariusz Sarnowski; 

• Małgorzata Wiśniewska; 

• Przemysław Szkudlarczyk.  

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada w 

szczególności za: 

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem; 

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych; 

e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej. 

 
W skład Komitetu Wynagrodzeń w roku 2013 wchodzili:  

• Maciej Bednarkiewicz; 

• Jerzy Wiśniewski.  

Komitet wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada 

w szczególności 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. 

 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PBG 

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określona Uchwałą Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki PBG z dnia 10 grudnia 2005 roku. 

Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz od obszarów 

odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady Nadzorczej do samodzielnego 

prowadzenia czynności nadzorczych.  
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Tabela 1: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej 

Wynagrodzenia członków 
Rady Nadzorczej [tys. zł] 

01.01 – 31.12.2013 01.01 – 31.12.2012 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Inne 
świadczenia 

Razem 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia 
Razem 

Jerzy Wiśniewski 120 5 125 188 3 191 

Maciej Bednarkiewicz 96 - 96 108 - 108 

Dariusz Sarnowski 36 - 36 48 - 48 

Adam Strzelecki - - - 9 - 9 

Marcin Wierzbicki - - - 9 - 9 

Małgorzata Wiśniewska 60 1 61 78 13 91 

Przemysław Szkudlarczyk 36 - 36 18 - 18 

Andreas Madej - - - 9 - 9 

Piotr Bień - - - 9 - 9 

Andrzej Gradowski 19 - 19 - - - 

Norbert Słowik 19 - 19 - - - 

RAZEM 386 6 392 476 16 492 

 
 

Tabela 2: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych 

Wynagrodzenia Członków 
Rady  Nadzorczej [tys. zł] 

01.01 – 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Inne 
świadczenia 

Razem 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia 
Razem 

Jerzy Wiśniewski 1 428 476* 1 904 208 142* 350 

Dariusz Sarnowski 54 - 54 - - - 

Małgorzata Wiśniewska 588 - 588 201 - 201 

Przemysław Szkudlarczyk 240 - 240 116 - 116 

RAZEM 2 310 476 2 786 525 142 667 

*z tytułu delegowania do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych 

 

Tabela 3: Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące PBG SA 

Osoby nadzorujące 
Ilość akcji 

Stan na 31.12.2013 r. 
Stan na dzień złożenia 

sprawozdania 
 

Jerzy Wiśniewski 

 

3.881.224 

 

3.881.224 

 

Małgorzata Wiśniewska 

 

3.279 

 

3.279 

 

Przemysław Szkudlarczyk 

 

2.390 

 

2.390 
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10.2 Skład osobowy i zasady działania Zarządu 

Osoby wchodzące w skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 

• Paweł Mortas – Prezes Zarządu; 

• Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu;  

• Mariusz Łożyński –Wiceprezes Zarządu; 

• Kinga Banaszak-Filipiak – Wiceprezes Zarządu; 

• Bożena Ciosk – Członek Zarządu od 18 marca 2013 roku. 

Imię i nazwisko Paweł Mortas 

Stanowisko Prezes Zarządu od 28 października 2012 roku 

Kwalifikacje 

� Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczny, specjalność ekonomia przemysłu 
� Executive MBA organizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie 
� Executive DBA organizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie 
� kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych 

przeprowadzony przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce 
� kurs przygotowawczy do egzaminów na doradców inwestycyjnych 

przeprowadzony w Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków 
Papierów Wartościowych 

� uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa 

Doświadczenie 

� w latach 1997-1999 w Tongheung-ZTS Polska Sp. z o.o. w Grójcu kolejno na 
stanowiskach: specjalista finansowy, szef wydziału ekonomicznego, 

� w 2001 roku w Medim Sp. z o.o. w Warszawie kolejno na stanowiskach: 
kontroler finansowy, dyrektor ds. finansowych i organizacyjnych, 

� w latach 2003-2005 w TBS – Bemowo Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku 
wiceprezes zarządu (ds. finansowych), 

� w latach 2003-2005 w TBS – Wola Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes 
zarządu, 

� w 2005 roku w TBS – Wola Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku likwidator, 
� w 2006 roku w TBS – Bemowo Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes 

zarządu, 
� w 2007 roku w Kaskada Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes zarządu, 
� w 2007 roku w BDM Grupa Inwestycyjna SA w Warszawie na stanowisku prezes 

zarządu, 
� w latach 2007-2009 w ENEA SA w Poznaniu kolejno na stanowiskach: p.o. 

prezesa zarządu, prezes zarządu, 
� w latach 2009-2010 w ALSTOM Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku doradca, 
� PBG SA na stanowisku dyrektor ds. organizacji sprzedaży, prezes zarządu 

Specjalizacja sektorowa � Energetyka 

Obszar odpowiedzialności 
w GK PBG  

Strategia i rozwój 

 

Imię i nazwisko Tomasz Tomczak 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Kwalifikacje 

� Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów 
� Akademia Górniczo  - Hutnicza – Wydział Wiertnictwa Ropy i Gazu 
� MBA – Szkoła Biznesowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we 

współpracy z The Nottingham Trent University 
� Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International 

Management Institute 

Doświadczenie 

� VOLVO SERVICE – zastępca service managera 
� Piecobiogaz – asystent zarządu ds. technicznych 
� Technologie Gazowe “Piecobiogaz” – asystent zarządu ds. technicznych; 

kierownik robót; szef projektu; dyrektor ds. technicznych 
� PBG SA – dyrektor ds. technicznych; członek zarządu; wiceprezes zarządu 

Specjalizacja sektorowa 
� Gaz ziemny, ropa naftowa 
� Paliwa  

Obszar odpowiedzialności 
w GK PBG  

Wykonawstwo w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej I paliw 
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Imię i nazwisko Mariusz Łożyński 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Kwalifikacje � Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego 

Doświadczenie 

� BORM Biuro Projektów – starszy asystent  
� GEOBUD Poznań – starszy asystent projektanta 
� Concret – Service Poznań – dyrektor biura 
� Kulczyk TRADEX – specjalista ds. inwestycji 
� PTC Poznań – specjalista ds. projektowania inwestycji 
� PBG SA – kierownik biura technicznego; dyrektor pionu obsługi wykonawstwa; 

dyrektor ds. przygotowania kontraktów; prokurent; członek zarządu; 
wiceprezes zarządu 

Obszar odpowiedzialności 
w GK PBG 

Ofertowanie, pozyskiwanie kontraktów w Grupie PBG 

 

Imię i nazwisko Kinga Banaszak-Filipiak 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu do dnia 28 października 2012 

Kwalifikacje 

� Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Kierunek Finanse i Bankowość, 
Specjalizacja Finanse Międzynarodowe 

� Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), 
Wydział Zarządzania, Kierunek Stosunki Międzynarodowe 

� studia podyplomowe „Controlling” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
� Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we 

współpracy z Helsinki School of Economics (obecnie Aalto University School of 
Economics), 

� studia podyplomowe „Inwestycje kapitałowe” w Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu 

� uprawnienia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego 
� certyfikat LCCI (London Chamber of Commerce and Industry). 

Doświadczenie 

� w 1999 roku w PTE Norwich Union S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku 
przedstawiciel handlowy, 

� w 2000 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, praktyka 
zawodowa w Departamencie Harmonizacji Prawa, 

� w 2004 roku w Group 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, 
na stanowisku asystentka Dyrektora Regionu Zachodniego, 

� w latach 2004-2005 w Rybhand Trzcielińscy spółka jawna z siedzibą w Jarocinie 
na stanowisku asystentka, 

� od 2005 roku do chwili obecnej w PBG SA (obecnie w upadłości układowej) z 
siedzibą w Wysogotowie kolejno na stanowiskach: analityk, kierownik ds. relacji 
inwestorskich, dyrektor ds. analiz, dyrektor ds. komunikacji z rynkiem 
kapitałowym, dyrektor ds. relacji inwestorskich -rzecznik prasowy. 

Obszar odpowiedzialności 
w GK PBG  

� Ekonomia i finanse, relacje inwestorskie, restrukturyzacja 

 

Imię i nazwisko Bożena Ciosk 

Stanowisko Członek  Zarządu od dnia 18 marca 2013 

Kwalifikacje 

� Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), 
Kierunek Finanse i Bankowość, 

� studia podyplomowe „Controlling” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, 
� roczny kurs w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Project 

Management 

Doświadczenie 

� w latach 2002-2003 w Elektrim-Megadex S.A. w Warszawie jako asystent 
Zarządu, 

� w latach 2003 do chwili obecnej w PBG - kolejno na stanowisku Referent 
Ekonomiczny, Z-ca Kierownika ds. Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. 
Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych. 

Obszar odpowiedzialności 
w GK PBG  

� Relacje z instytucjami finansowymi, restrukturyzacja długu 
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Trwająca IV kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2012 roku. Członkowie Zarządu 

powoływani są na trzy lata, przez Radę Nadzorczą. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w 

trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandaty członków Zarządu 

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 

Do dnia publikacji sprawozdania, skład Zarządu nie uległ zmianie. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Obowiązki i Regulamin Zarządu są określone w formalnym 

dokumencie, który precyzuje jego rolę. Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im 

obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.  

 

Wynagrodzenia członków Zarządu PBG 

Członkowie Zarządu powoływani są Uchwałą Rady Nadzorczej. Zatrudnieni są na podstawie umów o 

pracę lub umów o powołaniu. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej PBG członkom Zarządu przysługuje 

płaca zasadnicza oraz premie i dodatki wynikające z przepisów o wynagrodzeniu. Wartość 

wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz od obszarów odpowiedzialności 

powierzonych poszczególnym członkom Zarządu. 

 

Tabela 4: Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej 

Wynagrodzenia 
członków Zarządu [tys. zł] 

01.01 – 31.12.2013 01.01 – 31.12.2012 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia* 
Razem 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Inne 
świadczenia 

Razem 

Paweł Mortas 390 - 390 64 - 64 

Jerzy Wiśniewski - - - 727 1 000** 1 727 

Przemysław Szkudlarczyk - - - 199 2 500** 2 699 

Tomasz Tomczak 455 - 455 378 - 378 

Mariusz Łożyński 387 - 387 324 - 324 

Kinga Banaszak - Filipiak 330 101* 431 42 - 42 

Bożena Ciosk 248 3 251 - - - 

RAZEM 1 810 104 1 914 1 734 3 500  5 234 

*zasiłek macierzyński 
**premia uznaniowa 
 

Tabela 5: Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych 

Wynagrodzenia Członków 
Zarządu  [tys. zł] 

01.01 – 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Inne 
świadczenia 

Razem 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia 
Razem 

Paweł Mortas 600 177* 777 113 2 115 

Przemysław Szkudlarczyk - - - 103 - 103 

Wiesław Mariusz Różacki - - - 576 382 958 

Tomasz Tomczak 45 - 45 6 - 6 

Mariusz Łożyński 46 - 46 - - - 

Razem 691 177 868 798 384 1 182 

*premia uznaniowa 
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Tabela 6: Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające PBG 

 
Osoby zarządzające 
 

Ilość akcji 

Stan na 31.12.2013r. 
Stan na dzień złożenia 

sprawozdania 

Tomasz Tomczak 

Mariusz Łożyński 

Bożena Ciosk 

3.250 

3.553 

208 

3.250 

3.553 

208 

 

11. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale IV: Raport z działalności Spółki w 2013 roku, na stronie 

106. 

 

12. Dział Audytu Wewnętrznego 

Powyższe zagadnienie opisane zostało w rozdziale  II: Raport o ryzyku i kontroli, na stronie 35. 

 

II. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W 

PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA  

Spółka zawarła umowę z Prezesem Zarządu, Panem Pawłem Mortasem, na mocy której w razie 

odwołania przez Radę Nadzorczą lub inny organ Prezesa Zarządu w trakcie trwania Umowy, Prezesowi 

przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia. 

Odprawa przysługuje Prezesowi bez względu na przyczynę, z wyłączeniem sytuacji, gdy odwołanie 

Prezesa Zarządu nastąpi na skutek uchybienia przez Prezesa obowiązkom wynikającym z tej Umowy lub 

działania umyślnego lub niedbałego, które wpłynęło negatywnie na interesy Spółki. Odprawa, o której 

mowa powyżej przysługuje również w razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Jednocześnie umowa 

z Prezesem Zarządu zawiera klauzulę o zakazie podejmowania działań konkurencyjnych w okresie 6 

miesięcy od dnia odwołania ze stanowiska lub w przypadku wygaśnięcia mandatu, umowy o 

zarządzanie lub jej rozwiązania. Z tego tytułu Spółka będzie wypłacać Panu Pawłowi Mortasowi 

miesięczne odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia. Spółka może jednostronnie zwolnić Pana 

Pawła Mortasa z zakazu konkurencji. 

Spółka zawarła również umowy o zakazie konkurencji z członkami zarządu: wiceprezesami Spółki –

Panem Tomaszem Tomczakiem, Mariuszem Łożyńskim, Kingą Banaszak-Filipiak  oraz członkiem zarządu – 

Panią Bożeną Ciosk. Po ustaniu stosunku pracy, członkowie zarządu zobowiązani są do nieprowadzenia 

osobiście lub przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej. Umowy zawarte zostały na 

okres 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę. W tym okresie Spółka zobowiązana jest 

wypłacić miesięcznie odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia członków zarządu przed 

ustaniem stosunku pracy. 

 

III. INFORMACJE O AUDYTORZE BADAJĄCYM SPRAWOZDANIE  

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 13/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zarząd spółki 

PBG SA w upadłości układowej w dniu 30 kwietnia 2013 roku wspólnie z Radą Nadzorczą spółki PBG 

oraz z dotychczasowym audytorem Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k. (dalej Grand Thornton), 
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uzgodnił rozwiązanie umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2013. Niniejsze porozumienie zostało przyjęte w wyniku zgodnej decyzji stron 

umowy. Pomiędzy stronami umowy nie istniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania 

przepisów prawa lub postanowień statutu Spółki, a stanowisko Grand Thornton wydane na temat 

sprawozdania rocznego jednostkowego PBG i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PBG za 2012 

(dostępne pod adresem http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe.html) wynikało w 

szczególności, z niezakończonego procesu układowego na dzień wydania stanowiska. 

Rada Nadzorcza PBG, na podstawie rekomendacji udzielonej przez Komitet Audytu Rady, w dniu 30 

kwietnia 2013 roku, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) (dalej „E&Y”) jako 

podmiotu właściwego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PBG i Grupy 

Kapitałowej PBG za I półrocze 2013 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. 

w upadłości układowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

2013. 

 

Dane adresowe: 

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Ernst & Young 

Audit Sp. z o.o.); 00-124 Warszawa, ul. ONZ 1 

 

Podstawa uprawnień: 

E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. 

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Ernst & Young 

Audit Sp. z o.o.) bada sprawozdania finansowe RAFAKO SA, spółki z Grupy Kapitałowej PBG.  

 

1. Data zawarcia umowy 

PBG zawarło umowę z Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

(dawniej: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) dnia 15 maja 2013 roku. 

 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia 

Łączna wysokość wynagrodzenia, należna Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.), z tytułu przeprowadzonego 

przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PBG oraz GK PBG na dzień 30 czerwca 2013 roku 

oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy PBG, na 

dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 420.500 zł netto.  

 

3. Pozostała wartość umowy 

Nie dotyczy 
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ROZDZIAŁ II: RAPORT O RYZYKU I KONTROLI  

 

I. RYZYKO I ZAGROŻENIA  

 

RYZYKO I ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 

 

1. Koniunktura gospodarcza w Polsce 

Na realizację założonych przez spółkę PBG i jej Grupę celów strategicznych oraz na planowane wyniki 

finansowe, wpływają między innymi opisane poniżej czynniki makroekonomiczne, do których zaliczamy: 

kształtowanie się produktu krajowego brutto, inwestycje strukturalne, ogólną kondycję polskiej 

gospodarki oraz zmiany legislacyjne. Korzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą 

wpłynąć na zwiększenie planowanych przychodów, negatywne zmiany mogą wpłynąć na zmniejszenie 

planowanych przychodów i pogorszenie się kondycji finansowej Spółki.  

2013 rok to drugi rok silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Polsce. Ale w jego 

trakcie obserwowaliśmy wyraźną, choć stosunkowo powolną, poprawę koniunktury. 

Głównym powodem spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce (i w strefie euro) był słaby popyt 

wewnętrzny, a nawet jego lekki spadek. Spadek popytu wewnętrznego był związany z koniecznym 

zmniejszaniem deficytów budżetowych, w niektórych krajach – po szeregu lat nazbyt dużego wzrostu 

zadłużenia rządów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw – z koniecznym zacieśnianiem polityki 

monetarnej. 

 
Rysunek 1: Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 
 

 

źródło: www.stat.gov.pl 
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Rysunek 2: Roczne i kwartalne prognozy makroekonomiczne IBnGR 

 

źródło: dane historyczne – GUS, NBP 

             szacunki i prognozy - IBnGR 
 

Przewiduje się, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 2,8%, co 

oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w ubiegłym roku. Według prognozy IBnGR, w kolejnych 

kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami 

będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 2,6%, a w czwartym o 3,0%. W roku 2015 

prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,5%. 

Według prognozy Instytutu, wzrost PKB w II kw. 2014 r. wyniesie 2,7%, a w III kw. 2,9%. 

Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 2,9%, co oznacza, że odwróci się trwająca dwa 

lata tendencja spadkowa. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 

2,5%, natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 4,7%. Wzrost inwestycji wynikał 

będzie przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze 

przedsiębiorstw. Zaległości inwestycyjne w firmach stają się już bowiem coraz poważniejsze. 

Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych środków europejskich na 

finansowanie projektów infrastrukturalnych. 

W roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,3%, zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 

3,3%), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 5,5%). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB 

będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013 . 

 

Źródło: www.pb.pl  
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2. Ryzyko konkurencji  

Grupa Kapitałowa PBG prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług 

budowlanych w branży gazowej, naftowej, paliwowej oraz związanej z budownictwem dla przemysłu 

energetycznego. Historycznie Grupa pozyskiwała i realizowała kontrakty w segmencie budownictwa 

infrastrukturalnego (segment woda i drogi). Obok ceny, istotnymi czynnikami decydującymi o 

przewadze konkurencyjnej są: posiadane doświadczenie w realizacji złożonych, specjalistycznych 

przedsięwzięć, odpowiednie referencje, wysoka jakość świadczonych usług oraz sprawna organizacja 

umożliwiająca realizację kontraktów w umownym terminie i przy założonej efektywności. 

 

Grupa PBG ogranicza  ryzyko  konkurencji poprzez: 

• Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług, 

• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii poprzez udział w 

realizacji największych kontraktów w kraju, 

• Zawieranie sojuszy strategicznych z renomowanymi firmami zagranicznymi funkcjonującymi na 

rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. 

 

Na rynkach, na których Grupa PBG jest obecna, można zidentyfikować następującą konkurencję 

krajową i zagraniczną: 

 

Tabela 7: Konkurencja krajowa i zagraniczna 

RYNEK SEGMENT DZIAŁALNOŚCI KONKURENCJA KRAJOWA KONKURENCJA ZAGRANICZNA 

G
A

Z 
ZI

EM
N

Y
 I 

RO
PA

 N
A

FT
O

W
A

 

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU 
- Polimex Mostostal 
- Investgas 

- ABB 
- Sofregas  

INSTALACJE LNG - Polimex Mostostal 

- Tractebel  
- Linde 
- Costain 
- Air Products  
- DAEWOO Engeneering&Construction 

PRZESYŁ 

- Gazobudowa Poznań 
- POL-AQUA 
- ZRUG Poznań 
-PGNiG Technologie 
-Gazoprojekt 
-Nafta Gaz Serwis 
-Control Process 

-FCC CONSTRUCCION 
 

RAFINERIE 
- Naftomontaż Krosno 
- Polimex Mostostal 

- ABB 

DOSTAWY SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ 
GAZOWYCH I INFRASTRUKTURA 

TOWARZYSZĄCA 

- Control Process 
- Bartimpex 
- Stalbud 
- Polimex Mostostal 

- ABB 
- KAWASAKI 
 

INSTALACJE WYDOBYCIA - Naftomontaż Krosno 

- Tractebel  
- Linde 
- Costain 
- Air Products   

PA
LI

W
A

 

MAGAZYNY PALIW 
- POL-AQUA 
- Polimex Mostostal  

- Bilfinger Berger  

BU
D

O
W

N
IC

TW
O

 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE 
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

- WARBUD 
- POL-AQUA 
- Budimex 
- Dom Development 
- Hochtief Polska 
- Echo Investment 
- Instal Kraków 

- SKANSKA 
- STRABAG 
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EN
ER

G
ET

Y
K

A
 

BUDOWA BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 
- Polimex Mostostal 
- Mostostal Warszawa 

- Alstom 
- Hitachi 
- Siemens 
- Samsung 
- Doosan Babcock 

 

Na rynku gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw PBG posiada ugruntowaną pozycję na terenie całej 

Polski. Jest ona efektem wysokiej jakości świadczonych usług, wieloletniego doświadczenia kadry 

pracowniczej oraz referencji pozwalających na wykonywanie szerokiego zakresu prac. Rynek ten 

można podzielić na usługi budowlane specjalistyczne wymagające odpowiedniego know-how i 

referencji, gdzie PBG spotyka praktycznie tylko konkurencję zagraniczną oraz na usługi budowlane 

mniej skomplikowane, takie jak na przykład: budowa gazociągów, gdzie występuje przede wszystkim 

konkurencja krajowa. Na rynku gazu ziemnego i ropy naftowej skuteczność pozyskiwania zleceń 

historycznie była bardzo wysoka i wynosiła 34% (odsetek wygranych przetargów spośród wszystkich 

przetargów, w których uczestniczyła Grupa PBG w latach 2008-2011). Obecnie, w związku z faktem, iż 

spółka PBG znajduje się w procesie upadłości układowej, pozyskiwanie nowych zleceń stało się 

niemożliwe do czasu zawarcia układu z  Wierzycielami Spółki.  Rynek budownictwa energetycznego jest 

kluczowym obszarem działalności Grupy PBG. Przygotowania do uczestnictwa w tym rynku zaczęły się 

w 2010 roku od przejęcia pakietu 25% akcji w spółce Energomontaż Południe SA (aktualnie w upadłości 

likwidacyjnej, w związku z czym PBG utraciło kontrolę nad tą spółką). Również w tym roku zaczął się 

proces akwizycji spółki RAFAKO SA, który zakończył się na początku roku 2012, czego rezultatem było 

nabycie pośrednio oraz bezpośrednio pakietu 66% akcji, dających PBG kontrolę nad spółką. Obecny 

udział PBG wynosi 61,01%. RAFAKO jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń 

ochrony środowiska dla energetyki. W ofercie posiada także szereg usług świadczonych dla podmiotów 

z branży energetycznej. Akwizycja spółki RAFAKO umożliwiła Grupie PBG zajęcie istotnej pozycji na 

polskim rynku budownictwa energetycznego.  

3. Udział Polski w strukturach Unii Europejskiej 

Przynależność Polski do struktur europejskich przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania wejściem na 

polski rynek światowych firm świadczących podobne usługi co Grupa PBG. Może to skutkować 

nasileniem się konkurencji oraz obniżeniem marż. Zazwyczaj jednak podmioty zagraniczne ubiegają się 

o zamówienia w konsorcjach z firmami polskimi, aby zabezpieczyć sobie lokalny potencjał 

wykonawczy. 

Ponadto, RAFAKO należące do Grupy Kapitałowej PBG realizuje dużą część sprzedaży na rynkach 

zagranicznych. 

Spółki z Grupy PBG celem jak najlepszego wykorzystania możliwości wypływających z wejścia Polski do 

Unii Europejskiej: 

• Tworzą sojusze strategiczne przy realizacji przedsięwzięć z firmami zagranicznymi działającymi 

na rynku polskim, 

• Wdrożyły i doskonalą wysoką kulturę zarządzania, 

• Oferują pożądaną jakość wykonywanych usług potwierdzoną wdrożonymi normami: PN-EN ISO 

9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 3834-2:2007, AQAP 2110:2003, 
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4. Ryzyko związane z sezonowością branży 

Większość przychodów ze sprzedaży Grupa PBG generuje z działalności budowlano – montażowej, w 

której występuje charakterystyczna dla całej branży sezonowość sprzedaży. Na sezonowość sprzedaży 

największy wpływ mają poniższe, niezależne od spółek, czynniki: 

• Warunki atmosferyczne w okresie zimowym, ograniczające wykonywanie w znacznej części 

robót. Nie można wykluczyć występowania trudniejszych od przeciętnych warunków 

atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie przychodów Grupy;  

• Planowane przez klientów większości cykli inwestycyjnych w sposób, który zapewnia ich 

zakończenie w ostatnich miesiącach roku; 

 

5. Niekorzystne zmiany przepisów podatkowych 

W Polsce następują 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 Spółki lub ich klientów, co w konsekwencji może 

przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 

PBG monitoruje zmiany przepisów podatkowych i dokonuje niezbędnych zmian w ramach Spółki celem 

minimalizacji tego ryzyka. 

 

6. Kurs walutowy 

Na kształtowanie się kursu złotówki miały wpływ następujące wydarzenia ekonomiczne: 

1.Seria obniżek stóp procentowych.  

Ostatnie dwie obniżki stóp procentowych w roku 2013 najprawdopodobniej nie będą jedynymi - dla 

większości obserwatorów nie ulega to wątpliwości. Dodatkowym czynnikiem potwierdzającym tę 

koncepcję jest spadająca inflacja (odczyt listopadowy mówi o spadku do 2,8% przy oczekiwaniach na 

poziomie 3%, co daje nam spadek aż o 0,6% względem października), która pozwala na luzowanie 

polityki monetarnej (groźba gwałtownego wzrostu inflacji niemal nie występuje) oraz spadający wzrost 

gospodarczy, którego pobudzenie jest celem tych operacji. Analitycy różnie oceniają zasięg tego 

ruchu, ale będziemy zdziwieni jeżeli w styczniu lub lutym 2014 r. nie zobaczymy kolejnej obniżki o 0,25% 

do pułapu 4%, a w perspektywie maja-czerwca 2014 r. kolejnego obniżenia o 0,25%-0,5%. Wątpliwe są 

szybsze reakcje niż 0,25%, gdyż RPP stara się odzyskać zaufanie rynków i sprawiać wrażenie 

racjonalnego partnera.  

2 .Sytuacja na południu Europy.  

Prawdopodobnie Grecja będzie dalej przekonywała Euro-grupę do przekazania jej pomocy finansowej. 

Natomiast Hiszpania i Włochy będą cały czas walczyć wszelkimi siłami o zaufanie rynków, żeby 

zmniejszyć w ten sposób rentowność obligacji, a co za tym idzie koszt obsługi długu.  
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Rysunek 3: Wykres kursu EUR w stosunku do PLN w okresie od 21.01.2013 – 21.01.2014 (kursy średnie NBP) 

 

Źródło: http://www.finanse.egospodarka.pl  

 

Jednocześnie, należy pamiętać o tym, że próby prognozowania kursu walutowego w perspektywie 

długoterminowej wydają się wysoce ryzykowne, biorąc pod uwagę niestabilność rynków z jaką mieliśmy 

do czynienia w ostatnich latach. Ryzyko związane z wahaniami kursu walut ma wpływ także na spółki z 

Grupy PBG. Część sprzedaży spółek z Grupy pochodzi z rynków zagranicznych i realizowana jest w 

walutach obcych. Ponadto, część kosztów ponoszona w ramach realizacji kontraktów, a dotycząca 

głównie zakupów urządzeń, realizowana jest również w walutach obcych. Spółki z Grupy PBG 

minimalizują ryzyko kursowe poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów finansowych, a także 

poprzez przenoszenie części tego ryzyka na podwykonawców i dostawców materiałów i urządzeń. W 

przypadku zakupów zagranicznych maszyn i urządzeń o znacznej wartości związanych z realizowanymi 

kontraktami, ryzyko kursowe minimalizowane jest również poprzez zabezpieczenie dostępnymi na rynku 

instrumentami finansowymi. 

 

7. Ryzyko związane z nie zawarciem porozumienia z wierzycielami w prowadzonym procesie 

postępowania upadłości układowej 

W chwili obecnej spółka PBG znajduje się w postępowaniu upadłości układowej. Do zawarcia układu z 

wierzycielami muszą być spełnione warunki dotyczące większości: za układem musi opowiedzieć się 

przynajmniej połowa wierzycieli w liczebności, która reprezentuje 2/3 wartości zgłoszonych do układu 

wierzytelności. Istnieje ryzyko, że Spółka nie zdoła porozumieć się ze wszystkimi wierzycielami i nie 

osiągnie wymaganych przez prawo większości, co w konsekwencji spowodowałoby zamianę 

postępowania upadłości układowej na postępowanie upadłości likwidacyjnej. Postępowanie 

likwidacyjne wpłynęłoby na zmianę założenia dotyczącego możliwości kontynuowania działalności i 

tym samym na wycenę aktywów i zobowiązań. 

  

8. Ryzyko znacznego ograniczenia możliwości pozyskiwania nowych kontraktów 

Spółki z Grupy PBG pozyskują większość swoich zleceń w ramach zamówień publicznych. Stan prawny, 

w którym znajdują się obecnie spółki będące w postępowaniu upadłości układowej, bądź też 

wnioskujące o otwarcie takiego postępowania, eliminuje lub zmniejsza szanse na skuteczne pozyskanie 

kontraktów czy też  uczestnictwo w przetargach publicznych. Ponadto, możliwości pozyskania nowych 
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kontraktów są również ograniczone z uwagi na brak dostępu do limitów gwarancyjnych. Istnieje jednak 

nadal możliwość pozyskiwania kontraktów poza rynkiem zamówień publicznych oraz realizacji 

zamówień w formule podwykonawstwa. 

 

RYZYKO I ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 

 

1. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Działalność spółki PBG oraz spółek z jej Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim w oparciu 

o wiedzę i doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej, w szczególności inżynierskiej.  

Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju 

Grupy, co mogłoby mieć wpływ na poziom świadczonych usług. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników ograniczają następujące czynniki: 

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

jej Grupą Kapitałową, 

• Możliwości rozwoju i kariery.  

Aktualnie, spółki z Grupy PBG, w tym przede wszystkim jej podmiot dominujący,  dodatkowo narażone 

są na ryzyko utraty kluczowych pracowników na ryzyko utraty kluczowych pracowników w związku z ich 

trudną sytuacją finansową i prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi. Na przestrzeni kilku 

ostatnich miesięcy nie wystąpiły jednak istotne zmiany w kadrze zarządzającej wyższego szczebla.  

 

2. Ryzyko związane z nie wywiązaniem 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 Spółkę kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenie kontraktu gwarancją bankową lub 

ubezpieczeniową. 

Zabezpieczenie zwykle wnoszone jest w dniu podpisana kontraktu i rozliczane po zakończeniu realizacji 

kontraktu. Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od rodzaju kontraktu. Zwykle jego wysokość 

kształtuje się na poziomie 10% wartości kontraktu. W sytuacji, gdy spółki z Grupy PBG nie wywiążą się lub 

niewłaściwie wywiążą się z realizowanych umów istnieje ryzyko wystąpienia przez kontrahentów Spółek 

z roszczeniami zapłaty kar umownych lub odstąpienia od umowy. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa PBG podejmuje następujące działania: 

• Ubezpieczenie kontraktów, w tym podwykonawców, 

• Szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie projektowania i zarządzania 

przedsięwzięciem. 

 

3. Uzależnienie od kluczowych odbiorców   

Głównymi odbiorcami usług spółki PBG z segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw są w chwili 

obecnej PGNiG oraz Polskie LNG (spółka w 100% zależna od spółki Gaz-System). Wynika to z realizacji 

dla tych klientów dwóch kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej na kwotę 3,3 mld zł (w tym dla 

PGNiG 1,1 mld zł, dla Polskie LNG ponad 2,2 mld zł). Należy jednak podkreślić, że strategia spółki PBG 

oraz RAFAKO zakłada realizację projektów o wysokiej wartości jednostkowej, co może w przyszłości, już 

po zawarciu układu z Wierzycielami w przypadku pierwszej spółki, spowodować zwiększenie udziału 
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sprzedaży na rzecz jednego odbiorcy w przychodach ogółem. Aby ograniczyć ryzyko związane z 

uzależnieniem od kluczowych odbiorców Grupa PBG systematycznie pozyskuje nowych odbiorców 

usług, takich jak na przykład: Polskie LNG, KGHM,  DALKIA, PGE.   

Spółki z Grupy PBG zamierzają dalej minimalizować niniejsze ryzyko poprzez: 

• Pozyskiwanie nowych klientów. 

 

4. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną 

Z działalnością spółek z Grupy PBG, zwłaszcza w zakresie prac na czynnych obiektach, wiążą się z 

zagrożenia polegające między innymi na możliwości wystąpienia awarii skutkującej stratami ludzkimi i 

materialnymi. 

Grupa przeciwdziała temu zagrożeniu poprzez: 

• Ubezpieczenie działalności spółek od odpowiedzialności cywilnej, 

• Systematyczne doposażanie pracowników w najnowocześniejszy sprzęt ochronny, 

• Treningi i podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

• Stały nadzór nad stosowanymi urządzeniami, 

• Stałe szkolenia i nadzór bhp. 

 

II. IDENTYFIKACJA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 

 

Grupa Kapitałowa PBG narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi, do 

których przede wszystkim zaliczyć należy: 

• ryzyko płynności, 

• ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

• oraz ryzyko kredytowe. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej koordynowane jest przez Jednostkę Dominującą, 

w bliskiej współpracy z zarządami oraz dyrektorami finansowymi spółek zależnych. W procesie 

zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele: 

• zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych oraz 

ograniczenie ich zmienności, 

• stabilizacja wahań wyniku finansowego Spółki, 

• realizacja działań restrukturyzacyjnych przez Jednostkę Dominującą w zakresie zadłużenia oraz 

majątku. 

 

Zaproponowane działania restukturyzacyjne, związane ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z 

możliwością zawarcia układu, w ocenie Zarządu Spółki najpełniej ochronią interesy wszystkich 

interesariuszy tj. wierzycieli: obligatariuszy, kredytodawców, zamawiających, konsorcjantów, 

podwykonawców, dostawców oraz pracowników i akcjonariuszy.  

 

Z uwagi na aktualną sytuację Jednostki Dominującej, Zarząd PBG podejmuje zarówno działania 

zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia jak i działania związane z restrukturyzacją operacyjną i 

majątkową Spółki.  
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1.1. Ryzyko płynności 

Grupa Kapitałowa PBG  jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego 

regulowania zobowiązań finansowych. Spółki Grupy Kapitałowej PBG  monitorują ryzyko braku funduszy 

przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy 

wymagalności aktywów finansowych (głównie należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej i inwestycyjnej. 

Na dzień 31.12.2013 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Spółki Grupy Kapitałowej 

PBG skupiały się na utrzymaniu płynności finansowej niezbędnej do realizacji bieżących działań w 

zakresie realizacji kontraktów.  

Tabela 8: Zobowiązania finansowe Grupy Kapitałowej PBG na dzień bilansowy według daty zapadalności na 
podstawie umownych niezdyskontowanych płatności (w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: Zobowiązania 
razem bez 
dyskonta 

Zobowiązania 
wartość bilansowa do 6 m-

cy 
6 do 12 
m-cy 

1 do 3 
lat 

3 do 5 
lat 

powyżej 
5 lat 

Stan na 31.12.2013 
       

Ekspozycja na ryzyko 
płynności razem 

2 060 905 10 653 76 268 13 767 32 462 2 194 055 2 234 648 

Stan na 31.12.2012 
       

Ekspozycja na ryzyko 
płynności razem 

2 479 767 259 848 42 001 24 741 44 480 2 850 837 2 634 209 

 

Spółki zależne od Jednostki Dominującej korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania działalności w 

postaci linii kredytowych. Dostępne dla Grupy Kapitałowej PBG limity kredytowe na dzień 31.12.2013 r.  

przedstawiały się następująco: 

 

Tabela 9: Wolne limity kredytowe Grupy  Kapitałowej PBG w rachunkach bieżących na dzień bilansowy 

 w tys. PLN 31.12.2013 31.12.2012 

Przyznane limity kredytowe 354 258 303 000 

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 322 020 219 601 

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 32 238 83 399 

 

1.2. Ryzyko rynkowe 

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja jest 

zdeterminowana przede wszystkim przez sytuację wewnętrzną oraz  warunki rynkowe. 

 

Strategia zarządzania ryzykiem finansowym stosowana przez spółki Grupy Kapitałowej PBG  zakłada 

wykorzystanie naturalnego zabezpieczenia jak również strategii zabezpieczających na rynku 

instrumentów pochodnych Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów instrumentów: 

•  transakcje forward, 

• transakcje IRS; 

• transakcje swap. 
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1.2.1. Ryzyko walutowe 

Grupa Kapitałowa PBG narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie 

powstaje w wyniku dokonywania przez spółki Grupy sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż ich 

waluta wyceny. 

Grupa Kapitałowa PBG narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych ze względu na fakt, że w 

przypadku realizacji kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej dokonuje importu materiałów i jak 

również część wpływów jest wyrażona jest walutach obcych. Występujące ryzyko walutowe  związane 

jest głównie z wahaniami kursu PLN do EUR , PLN do USD, PLN do UAH, PLN do HUF oraz PLN do  RSD. 

W minionym okresie ponad 22% zafakturowanych przychodów Grupy Kapitałowej PBG i 14 % 

poniesionych przez Grupę Kapitałową PBG kosztów własnych sprzedaży było wyrażonych w walutach 

obcych,  

 

Tabela 10: Aktywa oraz zobowiązania finansowe Spółki wyrażone w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem 

zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy 

Wyszczególnienie Wartość wyrażona w walucie (w tys.): 
Wartość po 
przeliczeniu 
( w tys.) 

Wartość 
wyrażona 
w walucie 
PLN                
(w tys.) 

Wartość 
bilansowa 
(w tys.) 

  EUR USD GBP CAD UAH CHF HUF RSD TRY BAM MZN BGN SEK OMR PLN PLN PLN 

Stan na 
31.12.2013                                   

Aktywa 
finansowe (+):   18 280  2 130  24  -   172  173  31 074  23 648  100  10  274  35  3  -   86 296  764 501  850 797  

Zobowiązania 
finansowe (-): (14 528) -   -   -   (323 156) -   -   -   -   -   (126) -   -   (147) (242 613) (1 996 214) (2 238 827) 

Ekspozycja na 
ryzyko walutowe 
razem 3 752  2 130  24  -   (322 984) 173  31 074  23 648  100  10  148  35  3  (147) (156 317) (1 231 713) (1 388 030) 
Stan na 
31.12.2012                                   

Aktywa 
finansowe (+):   38 316  1 729  936  -   241 999  588  34 167  11 109  2 276  10  1 564  -   -   -   266 257  878 004  1 144 261  

Zobowiązania 
finansowe (-): (40 440) (141) (25) (542) (323 156) (957) -   (8 264) (3) -   -   -   -   -   (306 329) (2 339 579) (2 645 908) 

Ekspozycja na 
ryzyko walutowe 
razem (2 124) 1 588  911  (542) (81 157) (369) 34 167  2 845  2 273  10  1 564  -   -   -   (40 072) (1 461 575) (1 501 647) 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem skonsolidowanym Spółka PBG SA oraz jej spółki zależne 

posiadały transakcje zabezpieczające przyszłe planowane ekspozycje walutowe z wykorzystaniem 

standardowego instrumentu finansowego typu forward. Transakcje zabezpieczające dokonane były w 

ramach prowadzonej polityki zabezpieczeń, w celu zapewnienia przyszłego poziomu przepływów 

pieniężnych z tytułu przychodów ze sprzedaży (z realizowanych długoterminowych kontraktów) oraz 

kosztów własnych sprzedaży. Transakcje dotyczyły umów podpisanych z inwestorami i dostawcami 

(głównie nominowanych w EUR, USD).  

Za rok 2013 skonsolidowany wynik na instrumentach pochodnych związanych z ryzykiem walutowym 

wyniósł 120 tys. PLN i został zaprezentowany w pozostałych przychodach operacyjnych. 

 

Na dzień 31.12.2013 r. wartość nominalna instrumentów pochodnych w Grupie Kapitałowej PBG 

kształtowała się następująco: 
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Tabela 11: Wartość nominalna instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2013 

Wartość nominalna instrumentów pochodnych ( w tys.) 

zabezpieczenie sprzedaży EUR 5 000 

zabezpieczenie zakupu EUR 12 705 

zabezpieczenie zakupu USD 2 970 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółki Grupy Kapitałowej zabezpieczyły 22 % transakcji zakupów 

denominowanych w EUR oraz  88 % transakcji zakupów denominowanych w USD, z których na dzień 

bilansowy istniały uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania sięgające roku 2015 oraz Spółki z Grupy 

Kapitałowej zabezpieczyły 7 % transakcji sprzedaży denominowanych w EUR, z których na dzień 

bilansowy istniały uprawdopodobnione przyszłe należności sięgające roku 2014. 

 

1.2.2. Ryzyko stóp procentowych 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów 

odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą 

procentową.  

Narażenie spółek z Grupy Kapitałowej PBG na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy 

przede wszystkim zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek. 

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową, Spółka Zależna od PBG SA w 

upadłości układowej stosuje instrumenty zabezpieczające typu IRS. Zgodnie z wymogami umowy 

kredytowej Spółka Zależna była zobowiązana do ograniczenia ryzyka stopy procentowej. Spełniając 

wymogi Banku, w dniu 24 listopada 2011 roku Spółka zależna zawarła z Bankiem transakcję swapa 

odsetkowego (IRS) na kwotę kapitału 10.000 tys. euro podlegającą amortyzacji z terminem 

zapadalności do 24 listopada 2021r. Dla w/w transakcji pochodnej zabezpieczającej część ryzyka 

przepływów pieniężnych z tytułu stopy procentowej Grupa Kapitałowa stosuje rachunkowość 

przepływów pieniężnych. 

Spółki Grupy Kapitałowej, które otrzymały postanowienie z sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością 

zawarcia układu, zaprzestały naliczać odsetki od kredytów, wyemitowanych obligacji, zobowiązań 

handlowych zaciągniętych do dnia wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością 

zawarcia układu. Kwoty zobowiązań zaciągniętych do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości z możliwością zawarcia układu mogą ulec redukcji, a warunki oprocentowania mogą ulec 

zmianie po zatwierdzeniu układu przez wierzycieli 

 

1.3. Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się ze zobowiązań przez wierzycieli 

Grupy Kapitałowej PBG. Ryzyko kredytowe związane jest  z następującymi głównymi obszarami: 

• wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży 

produktów; 

• wiarygodność kredytowa podmiotów, w które się inwestuje  

Obszary, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe, mające odmienną charakterystykę 

ryzyka kredytowego, to: 

• środki pieniężne i lokaty bankowe, 



Sprawozdanie Zarządu PBG SA  w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG – za rok 2013 

 

34 

 

• należności z tytułu dostaw i usług, 

• udzielone pożyczki, 

 

Maksymalna ekspozycja spółki PBG na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową 

następujących aktywów finansowych zaprezentowanych w tabeli poniżej. 

 

Tabela 12: Maksymalna ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe określana poprzez wartość bilansową 
wyszczególnionych aktywów finansowych 

w tys. PLN 31.12.2013 31.12.2012 

Pożyczki 51 477 186 996 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe 587 605 712 619 

Pochodne instrumenty finansowe 15 53 

Papiery dłużne - 8 570 

Jednostki funduszy inwestycyjnych - 14 477 

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 1 806 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 173 894 173 536 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 814 797 1 096 251 

 

Spółki Grupy Kapitałowej PBG w sposób ciągły monitorują zaległości klientów oraz wierzycieli w 

regulowaniu płatności, analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas 

aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury 

odbiorców).   

 

W odniesieniu do aktywów finansowych takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe 

Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, którą są banki 

zarejestrowane w Polsce, tym samym ryzyko to jest nieistotne. Maksymalna ekspozycja na to ryzyko 

równa jest wartości bilansowej tych instrumentów i na dzień 31 grudnia 2013 wynosiła 173 894 tys. PLN 

(na dzień 31.12.2012r. wynosiła 173 536 tys. PLN). 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r saldo udzielonych pożyczek przez Grupę Kapitałową PBG wynosiło 51 477 

tys. PLN. W celu ograniczenia ryzyka z tytułu udzielonych pożyczek Spółki Grupy Kapitałowej PBG 

bieżąco monitorują sytuację majątkową i wyniki finansowe pożyczkobiorców. Ryzyko kredytowe z tytułu 

udzielenia pożyczek jest istotne. 

Ryzyko kredytowe Grupy Kapitałowej PBG jest ściśle związane z prowadzeniem podstawowej 

działalności Spółek. Wynika ono z zawartych kontraktów handlowych i związane jest z potencjalnym 

wystąpieniem zdarzeń, które mogą przybrać postać niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty 

należności lub istotnego opóźnienia w spłacie należności. Udzielanie klientom, tzw. kredytu kupieckiego 

jest aktualnie nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże Spółki 

podejmują szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyk związanych z podjęciem 

współpracy z potencjalnie nierzetelnym klientem. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów 

kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. 
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Klienci, którzy w opinii Spółek Grupy, na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, nie są wiarygodni 

finansowo, są zobowiązani do przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń finansowych, które 

minimalizują ryzyko niewypłacalności tych firm wobec Spółek Grupy Kapitałowej PBG. 

 

Całkowita wartość netto należności handlowych Grupy Kapitałowej PBG  na dzień 31 grudnia 2013r. 

bez uwzględnienia wartości godziwej przyjętych zabezpieczeń, do wysokości których Grupa Kapitałowa 

PBG może być wystawiona na ryzyko kredytowe, wynosi 587 605 tys. PLN (według stanu na dzień 

31.12.2012r.  712 619 tys. PLN).  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Spółki Grupy 

Kapitałowej PBG  są narażone na ryzyko kredytowe w związku z pojedynczym znaczącym 

kontrahentem  lub grupą kontrahentów o podobnych cechach.  

 

III. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Restrukturyzacji funkcjonuje  w ramach obszaru wsparcia 

organizacyjnego. Podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu. 

Do głównych zadań Biura należy: 

• nadzór nad wdrożeniem i realizacją projektu operacyjnego realizacji Planu Restrukturyzacji 

oraz raportowanie do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej o etapach prowadzonych działań. 

• Dostarczanie informacji o stanie kontrolowanych obszarów działalności Spółki, 

wskazywanie obszarów wymagających aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych 

odpowiedzialnych za ich powstanie jak również wskazywanie przykładów trafnych i 

skutecznych rozwiązań. 

• Sprawdzanie rzetelności i prawidłowości dokumentów, badanie autentyczności 

dowodów, legalności i kompletności oraz terminowości ich sporządzania. 

• Ocena prawidłowości organizowania procesów pracy z punktu widzenia osiągania 

optymalnych wyników. 

• Ocena prawidłowości i skuteczności stosowanego w firmie nadzoru i systemu kontroli 

wewnętrznej. 

• Kontrola przestrzegania obowiązujących zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych, 

w tym postanowień Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

• Przestrzeganie postanowień Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

• Przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, regulaminu pracy i regulacji 

wewnętrznych firmy. 
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IV. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU 

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Zarząd spółki PBG odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w 

procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i 

publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm). 

 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w Pionie Dyrektora Centrum Usług 

Księgowych i bezpośrednio nadzorowany przez Dział Konsolidacji Sprawozdań Finansowych, we 

współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, 

które nie wynikają bezpośrednio z ksiąg rachunkowych Spółki, a stanowią część sprawozdania 

finansowego. Ze względu na specyfikę branży, istotną rolę przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego ma Dział Kontrolingu. Kluczowym dla Spółki działaniem zmniejszającym ryzyko jest 

prawidłowa ocena i analiza realizowanych kontraktów budowlanych. Podstawą obliczania 

przychodów i kosztów realizowanych kontraktów są, zgodnie z MSR 11, budżety poszczególnych 

kontraktów. Budżety są sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem przez przeszkolonych 

w tym kierunku dyrektorów kontraktów. W trakcie przygotowania jak i realizacji projektów budowlanych, 

wszystkie budżety są na bieżąco analizowane oraz aktualizowane przez osoby odpowiadające za 

budżety. Wyniki analiz i zmiany budżetów są dyskutowane na cotygodniowych spotkaniach. Proces ten 

jest oparty na istniejących w Spółce sformalizowanych zasadach i podlega on szczególnemu 

nadzorowi ze strony Zarządu. 

 

Prezentując dane finansowe Spółka stosuje spójne, określone zasady rachunkowości zgodne z 

zasadami wyceny i prezentacji stosowanymi w całej Grupie Kapitałowej PBG. Od dnia 1 stycznia 2009 

osobą podpisującą sprawozdanie finansowe jako osobą odpowiedzialną za sporządzenie 

sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy w przypadku sprawozdania jednostkowego oraz w 

przypadku sprawozdania skonsolidowanego - Dyrektor ds. Koordynacji Księgowej Grupy Kapitałowej, a 

od 1 lipca 2010 Dyrektor Centrum Usług Księgowych. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, 

odpowiedzialne za kontrolę i koordynację procesu sprawozdawczego są specjalistami, którzy 

dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie oraz zawarły umowy o poufności. 

W Zarządzie spółki PBG osobami odpowiedzialnymi za obszar związany z przygotowaniem sprawozdań 

finansowych jest Wiceprezes Zarządu – pani Kinga Banaszak-Filipiak oraz Dyrektor Centrum Usług 

Księgowych – pani Eugenia Bachorz. Zgodnie z przyjętą procedurą, w trakcie sporządzania 

sprawozdania finansowego w/w członkowie zarządzający zapoznają się na bieżąco z danymi 

ekonomicznymi i sprawami zamieszczanymi w tym sprawozdaniu oraz zgłaszają ewentualne sprawy, 

które należy uwzględnić przy sporządzaniu sprawozdania reprezentując cały Zarząd. Po sporządzeniu 

sprawozdania finansowego, jest ono przekazywane do badania lub przeglądu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Cały Zarząd sygnuje sprawozdanie przed otrzymaniem przez Spółkę opinii z 

badania  sprawozdania przez audytora. 
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Badanie lub przegląd sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki z grona renomowanych firm 

audytorskich, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług oraz wymaganą niezależność. 

Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego i ksiąg Spółki spotyka się z kluczowymi 

osobami dla organizacji Spółki, w tym z odpowiedzialnymi za obszar ekonomii członkami zarządu, 

omawiając poszczególne kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym. Ostateczne sprawozdanie 

finansowe po ewentualnych uzgodnionych korektach wniesionych przez biegłego rewidenta lub 

którąkolwiek z osób sporządzających to sprawozdanie lub zarządzających jest ponownie czytane przez 

osoby sporządzające i zarządzające i podpisywane przez te osoby. Rada Nadzorcza corocznie 

dokonuje oceny zbadanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim 

Sprawozdaniu rocznym, publikowanym przez Spółkę. 

 

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa 

się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka wraz z jednoczesnym definiowaniem działań 

niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie Zarządu PBG SA  w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG – za rok 2013 

 

38 

 

ROZDZIAŁ III: INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PBG 

 

I. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG 

 

Na dzień złożenia sprawozdania Grupa Kapitałowa PBG składa się z 48 spółek: w tym jej podmiot 

dominujący – spółka PBG, 12 spółek bezpośrednio zależnych od spółki PBG, 34 spółki pośrednio zależne 

od PBG. Dodatkowo, jedna spółka ma status spółki stowarzyszonej. 

 

Rysunek 4: Struktura Grupy Kapitałowej PBG na dzień złożenia sprawozdania 
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II. STRATEGIA  

  

1. Strategia 

 

Na początku 2012 roku PBG podjęło decyzję o aktualizacji strategii Grupy PBG i koncentracji 

działalności na segmentach strategicznych: energetyka oraz gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa. 

Podjęta została również decyzja o wyjściu z następujących obszarów działalności: drogi, budownictwo 

infrastrukturalne i mieszkaniowe oraz woda i ścieki. Skupienie działalności na podstawowym biznesie ma 

na celu realizację kontraktów zapewniających satysfakcjonujące marże oraz charakteryzujących się 

niskim lub ujemnym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. 

 

Od czerwca 2012 roku spółka PBG znajduje się w postępowaniu upadłości układowej. Aktualnie, 

najważniejszym celem jest doprowadzenie do porozumienia i zawarcia układu z Wierzycielami, na 

warunkach, które będą możliwe do zrealizowania. Zawarcie układu umożliwi kontynuowanie 

działalności przez Spółkę oraz odbudowanie jej wartości w przyszłości. Proces restrukturyzacji PBG jest 

złożony. Równocześnie z restrukturyzacją zadłużenia Spółki prowadzona jest restrukturyzacja i 

reorganizacja w obszarze operacyjnym i majątkowym. Wszystkie działania mają na celu przygotowanie 

organizacji do efektywnej realizacji założeń układu oraz prowadzenia działalności operacyjnej w 

normalnych warunkach formalno-prawnych.      

 

Realizacja celów strategicznych możliwa jest, między innymi, dzięki odpowiedniej organizacji Grupy 

Kapitałowej PBG w poszczególnych obszarach działalności. Zarząd PBG wyznacza kierunki rozwoju 

danej spółki oraz określa jej rolę w Grupie. Każda spółka odpowiada za realizację projektów zgodnie z 

jej profilem działalności oraz posiadanymi zasobami. 
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Rysunek 5: Schemat najważniejszych spółek tworzących Grupę Kapitałową PBG wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 

roku (udział procentowy PBG w głosach) 

 

 

Rysunek 6: Aktualny schemat najważniejszych spółek tworzących Grupę Kapitałową PBG (udział PBG w głosach) 
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Za rynek gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw odpowiada spółka PBG, która od samego początku 

swojej działalności świadczyła tego rodzaju usługi. Spółka PBG jest liderem w tej branży na rynku 

krajowym. Pozycję lidera zdobyła poprzez strategiczną współpracę z firmami międzynarodowymi, dzięki 

której wprowadzała na polski rynek zaawansowane technologicznie rozwiązania. Zdobyte referencje 

oraz niezbędne doświadczenie mogły zostać wykorzystane do pozyskania największych inwestycji 

realizowanych w Polsce w tym właśnie obszarze. Ważną rolę w segmencie gazu ziemnego i ropy 

naftowej odgrywa w Grupie PBG także spółka PBG oil and gas, dzięki której możliwe jest aktywne 

ofertowanie w ramach zamówień publicznych 

Rynek gazu ziemnego i ropy naftowej jest szczególnie ważny dla Grupy PBG.  W perspektywie kilku 

najbliższych lat planuje się, że ten segment działalności będzie miał znaczący wpływ na osiągane 

wyniki finansowe.  

 

Za rynek budownictwa energetycznego odpowiada spółka RAFAKO. RAFAKO działa w branży 

energetycznej od 1949 roku, dla której projektuje, produkuje i dostarcza kotły i urządzenia ochrony 

środowiska. RAFAKO jest jedną z czterech firm europejskich - obok ALSTOM, Hitachi Power Europe i 

Doosan Babcock - która dysponuje kompleksową technologią na budowę tradycyjnych bloków 

energetycznych oraz jednym z największych w Europie podmiotów zajmujących się produkcją kotłów 

oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. RAFAKO jest niekwestionowanym liderem rynku 

urządzeń energetycznych w Polsce. Zgodnie z przyjętą strategią, działalność Grupy PBG w energetyce 

pozwoli na istotne zwiększenie osiąganych przychodów. Grupa PBG planuje znacząco wzmocnić 

pozycję w segmencie budownictwa energetycznego w Polsce. Tylko w tym i przyszłym roku planowane 

jest rozstrzygnięcie kontraktów o wartości między 5 – 15 mld zł , a w najbliższych latach szacowana 

wartość wszystkich inwestycji w tym obszarze może być liczona w miliardach złotych. Jest to rynek, w 

którym Grupa zamierza aktywnie uczestniczyć. 

 

Pozostałe obszary działalności Grupy PBG definiowane są w chwili obecnej jako obszary 

niestrategiczne, z których planowane jest wyjście – zaprzestanie działalności - lub dezinwestycje 

(nieruchomości, projekty spółek PBG Dom i PBG Erigo).  

 

II. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

Profil działalności Spółki obejmuje generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego i ropy 

naftowej, wody i paliw w systemie „pod klucz” oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu 

budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego i mieszkaniowego. Przy czym największa część 

działalności Spółki skupia się na realizowaniu kontraktów w obszarach gazu ziemnego, ropy naftowej 

oraz paliw. 

 

Aktualnie, PBG wyróżnia cztery segmenty, w ramach których prowadzi swoją działalność operacyjną: 

1. gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa; 

2. woda; 

3. budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe; 

4. budownictwo energetyczne. 
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Rysunek 7: Wykonywane usługi w ramach rozróżnianych segmentów działalności 
 

 

 

Zakres świadczonych usług budowlanych w w/w segmentach obejmuje kompleksowe wykonawstwo, 

projektowanie, modernizacje, renowacje, remonty oraz serwis obiektów i instalacji. 

 

Szczegółowe dane finansowe, dotyczące udziału poszczególnych segmentów w przychodach ze 

sprzedaży, zamieszczone zostały w kolejnym punkcie sprawozdania dotyczącym zmiany na rynkach 

zbytu. 

 

IV. ZMIANY NA RYNKACH ZBYTU 

 

W 2013 roku przychody z poszczególnych obszarów działalności spółek z Grupy Kapitałowej PBG 

generowane były głównie na rynku krajowym i kształtowały się następująco: 

 

Tabela 13: Segmenty branżowe 

Przychody  ze sprzedaży Rok 2013 Rok 2012 Różnica (w tys. zł) Różnica (w %) 

gaz ziemny, ropa naftowa i 
paliwa 

(przesył, dystrybucja, 

wydobycie) 

328 206 198 011  +130 195 +66 

woda  

(hydrotechnika i  ochrona 

środowiska, renowacje) 

14 428 30 308 -15 880 -52 

budownictwo przemysłowe i 
mieszkaniowe 

(budownictwo, infrastruktura 

dla obiektów przemysłowych) 

66 882 17 637  +49 245 +279 
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Budownictwo energetyczne 

(budowa bloków 

energetycznych) 

862 280 1 346 417  -484 137 -36 

drogi 

  (budowa dróg) 
8 301 209 517 -201 216 -96 

inne 

(sprzedaż towarów i 
materiałów oraz produktów, 

pozostałe usługi) 

35 481 37 702 -2 221 -6 

Przychody ze sprzedaży razem 1 315 579 1 839 592 -524 013 -28 

 

Zasięg działalności 

Działalność Grupy PBG koncentruje się przede wszystkim na rynku krajowym i rynek ten Grupa uważa za 

najważniejszy ze względu na: inwestycje w sektorze energetycznym, planowane inwestycje w 

segmencie gazu ziemnego i ropy naftowej oraz inwestycje hydrotechniczne związane z systemami 

przeciwpowodziowymi. Podejmowane są jednak działania mające na celu wejście na rynki 

zagraniczne, głównie w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej. Historycznie, spółka PBG realizowała 

kontrakty dla klientów: z Łotwy, Norwegii czy Pakistanu.  

V. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W RAMACH ROZRÓŻNIANYCH SEGMENTÓW 

 

1. Segment gazu ziemnego i ropy naftowej 

Spółka PBG wprowadziła  na rynek polski hermetyczną metodę wykonywania prac na czynnych 

gazociągach firmy T.D. Williamson. W 1999 roku jako pierwsza w Polsce zaprojektowała i wykonała w 

systemie generalnej realizacji inwestycji bezobsługową kopalnię gazu ziemnego. Także jako pierwsza w 

Polsce zaprojektowała i wykonała instalacje regazyfikacji skroplonego gazu (LNG). Aparatura 

wykorzystywana  jest przy gazyfikacji i uciepłownieniu miast i gmin oraz przez odbiorców 

przemysłowych. PBG projektuje i wykonuje systemy kogeneracji oraz instalacje CNG i LCNG. 

Opracowane technologie oraz zdobyte przy realizacji kopalni gazu ziemnego doświadczenie 

wykorzystywane jest przy budowie kopalni  ropy naftowej. W 2003 roku PBG wybudowało pierwsze w 

historii Spółki bezobsługowe kopalnie ropy naftowej. W 2005 roku, w związku z rosnącymi wymogami w 

ochronie środowiska, PBG jako pierwsza spółka w Polsce wykonała system doczyszczania wód 

złożowych. Rok później opracowała i wdrożyła system podziemnego wygrzewania ropy naftowej w 

celu jej łatwiejszego wydobycia. 

 

Ponadto, Grupa PBG realizuje inwestycje w formule generalnego wykonawstwa polegające zarówno 

na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. W zakresie budowy i naprawy zbiorników magazynowych Grupa pracuje również na 

czynnych obiektach. Na zlecenie NATO Grupa realizuje zadania modernizacji i rozbudowy istniejących 

składów MPS oraz dostawy i wykonania podziemnych zbiorników magazynowych dla myśliwców F-16 w 

bazach wojskowych na terenie całej Polski. Wykonanie projektów w obszarze budownictwa 



Sprawozdanie Zarządu PBG SA  w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG – za rok 2013 

 

44 

 

wojskowego łączy się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”. Jako 

nieliczni w Polsce spełniamy oczekiwania Inwestora w tym zakresie. 

 

SPÓŁKI Z GRUPY PBG DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE GAZU ZIEMNEGO, ROPY NAFTOWEJ I PALIW 

 

PBG SA w upadłości układowej 

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu 

ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator lub 

podwykonawca w zakresie:  projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarze: 

wydobycia - gazu ziemnego, ropy naftowej, przesyłu - gazu ziemnego, ropy naftowej, magazynowania 

- gazu ziemnego, paliw, LNG, LPG, C5+ oraz CNG. W segmencie paliw natomiast, PBG realizuje 

inwestycje w formule generalnego wykonawstwa polegające zarówno na budowie nowych obiektów, 

jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

 

PBG oil & gas Sp. z o. o. 

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu 

ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. 

 

Al Watanyiah Oil and Gas LLC 

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu 

ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje na terenie Omanu.  

 

SPRZEDAŻ 

Rynek zbytu dla usług z segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej obejmuje przede wszystkim teren 

naszego kraju. Największymi odbiorcami usług Grupy w tym segmencie są PGNiG oraz Gaz-System i jej 

zależna spółka - Polskie LNG. 

 

Tabela 14: Sprzedaż usług z segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej 

Przychody  ze sprzedaży 
Rok 2013                      
(w tys. zł) 

Rok 2012                   
(w tys. zł) 

Różnica                   
(w tys. zł) 

Różnica                       
(w %) 

gaz ziemny, ropa naftowa i 
paliwa 

(przesył, dystrybucja, 

wydobycie) 

328 206 198 011  +130 195 +66 

 

Udział segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw w przychodach ze sprzedaży Grupy w 2013 roku 

wyniósł 25%, a jego wartość w przychodach wyniosła o 130 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego tj. 328 mln zł. Znaczący udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w sprzedaży 

ogółem jest wynikiem realizacji kontraktu na budowę terminalu LNG w Świnoujściu dla spółki Polskie LNG 

oraz zakończenia realizacji kontraktu na budowę  kopalni ropy naftowej LMG dla spółki PGNiG.  
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2. Segment budownictwa energetycznego 

 

RAFAKO SA 

Spółka oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, a w 

szczególności tzw. wyspy kotłowej, obejmującej kocioł oraz instalacje oczyszczania spalin, a także 

instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Firma oferuje także 

projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, 

olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry 

nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji 

odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Ofertę w dziedzinie kotłowej uzupełniają 

różnorodne usługi serwisowe, od diagnostyki poprzez naprawy, remonty, dostawy części zamiennych aż 

po kompleksowe modernizacje kotłów i urządzeń towarzyszących. W dziedzinie ochrony środowiska 

firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków 

azotu oraz urządzenia odpylające. 

FPM SA 

Firma specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla krajowych i zagranicznych 

elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz zakładów wytwarzających energią dla potrzeb własnych 

takich jak huty, kopalnie, cukrownie, browary, cementownie i zakład  chemiczne. FPM S.A. wykonuje 

również maszyny i urządzenia mechaniczne oraz konstrukcje stalowe w oparciu o dokumentację 

techniczną opracowaną na podstawie założeń technicznych otrzymanych od Klienta oraz o 

dokumentację techniczną powierzoną przez Klienta. 

 

RAFAKO ENGINEERING Sp. z o. o. 

Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. 

 

RAFAKO ENGINEERING SOLUTION doo 

Działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem 

nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska.  

 

RAFAKO Hungary Kft. 

Montaż urządzeń w przemyśle energetycznym i chemicznym. 

 

ENERGOTECHNIKA ENGINEERING Sp. z o. o. 

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

 

Palserwis Sp. z o.o. 

Firma   produkcyjno  –  remontowa. 
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SPRZEDAŻ 

Rynek zbytu dla usług z segmentu budownictwa energetycznego obejmuje przede wszystkim teren 

naszego kraju. Jednakże na znaczeniu przybierają także zlecenia z zagranicy, zarówno na świadczenie 

usług jak i dostawę instalacji energetycznych oraz z zakresu ochrony środowiska. Na rynkach 

zagranicznych sprzedaż prowadzi spółka RAFAKO. Głównymi zleceniodawcami Grupy są podmioty 

prywatne oraz jednostki gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa odpowiedzialne za realizację strategii 

bezpieczeństwa energetycznego Polski (KGHM, PGE, TAURON, Dalkia).  

Tabela 15: Sprzedaż usług z budownictwa energetycznego 

Przychody  ze sprzedaży 
Rok 2013                      
(w tys. zł) 

Rok 2012                   
(w tys. zł) 

Różnica                   
(w tys. zł) 

Różnica                       
(w %) 

Budownictwo energetyczne 862 280 1 346 417  -484 137 -36% 

 

Udział segmentu budownictwa energetycznego w przychodach ze sprzedaży Grupy w 2013 roku 

wyniósł 66% i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszył się o 7 p.p., 

osiągając wartość 862 mln zl. Spółką, która przyczyniła się do takiego wyniki najbardziej, było RAFAKO. 

Grupa PBG rozpoznaje przychody z tego obszaru działalności od trzeciego kwartału roku 2011. Segment 

budownictwa energetycznego będzie pełnił strategiczną rolę w Grupie w kilku nadchodzących latach.  

 

3. Segment wody 

W segmencie tym Grupa PBG buduje instalacje zmniejszające zanieczyszczenie wody, gleby i 

powietrza,  przez co znacząco wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Spółki z Grupy PBG 

kompleksowo realizują inwestycje budownictwa hydrotechnicznego, obiekty ochrony środowiska i 

wodno-kanalizacyjne. 

 

SPÓŁKI Z GRUPY PBG DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WODY 

 

KWG SA w upadłości układowej  

Spółka ta specjalizuje 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. 

 

SPRZEDAŻ 

Rynkiem zbytu usług z segmentu wody jest teren całego kraju, co wynika z faktu pozyskiwania 

kontraktów od różnego rodzaju podmiotów, zlecających realizację obiektów w ściśle określonych, 

wskazanych przez siebie miejscach. Głównymi zleceniodawcami Grupy są jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej, w tym podmioty gospodarcze należące do jednostek samorządu terytorialnego.  
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Tabela 16: Sprzedaż usług z segmentu wody 

Przychody  ze sprzedaży 
Rok 20123                     
(w tys. zł) 

Rok 2012                   
(w tys. zł) 

Różnica                    
(w tys. zł) 

Różnica                     
(w %) 

woda 

(hydrotechnika i  ochrona 

środowiska, renowacje) 

14 428 30 308 -15 880 -52% 

 

Segment wody jest kolejnym obszarem działalności Grupy PBG. W 2013 roku przychody z segmentu 

stanowiły 1% przychodów Grupy. Jest to o 1 p.p. mniej w stosunku do roku 2012. Jest to segment 

działalności, z którego Grupa PBG będzie się sukcesywnie wycofywać.  

 

4. Segment budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego 

W obszarze tym Grupa PBG wykonuje realizacje związane z infrastrukturą dla budownictwa 

mieszkaniowego, obiektów przemysłowych, a także w zakresie usług deweloperskich w sektorze 

nieruchomości komercyjnych.   

 

SPÓŁKI Z GRUPY PBG DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

 

PBG Dom Sp. z o.o. 

Spółka prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy osiedla mieszkaniowego w miejscowości 

Lusówko położonej blisko Poznania. Poza tym zadaniem spółki jest zarządzanie i optymalizacja zasobów  

nieruchomościowych i gruntowych spółek z Grupy Kapitałowej PBG oraz  kompleksowa realizacja 

przedsięwzięć realizowanych w spółkach celowych jak również wynajmem biurowców. 

 

PBG DOM  INVEST III Sp. z o.o. 

Spółka prowadzi działalność budowlaną i developerską. 

 

PBG DOM  INVEST II Sp. z o.o. 

Spółka prowadzi działalność budowlaną i developerską. 

 

Górecka Projekt Sp. z o.o.  

Spółka prowadzi działalność budowlaną i developerską.  

Spółka jest w posiadaniu biurowca Skalar Office Center w Poznaniu. 

 

Villa Poznań Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

Spółka posiada nieruchomość gruntową, Poznań, Radojewo. 

 

Galeria Kujawska Sp. z o.o. 

Właściciel nieruchomości w Bydgoszczy, przeznaczonej na sprzedaż, gdzie ma zostać wybudowane 

centrum handlowe Galeria Kujawska. 
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Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. 

Spółka prowadzi działalność budowlaną i developerską. 

 

Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. Sp. k. 

Spółka prowadzi działalność budowlaną i developerską. 

 

PBG DOM Invest Limited 

Spółka transferowa, powołana w celu optymalizacji podatkowej. 

 

PBG DOM Capital Limited 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

 

ERIGO I Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

 

ERIGO II Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

 

ERIGO III Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

 

PBG ERIGO Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zrealizowanie projektu deweloperskiego.  

 

PGL-DOM Sp. z o.o. 

Spółka zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami.  

 

PBG ERIGO FINANSE  Sp. z o.o 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości.  

 

 PBG DOM INVEST X Sp. z o.o. Invest I S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wynajem długo i krótkoterminowy 

lokali mieszkalnych. 

  

PBG ERIGO PROJEKT Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości.  

 

CITY DEVELOPMENT  Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wznoszenie budynków mieszkalnych 

(działalność deweloperska). 
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ECORIA Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wznoszenie budynków mieszkalnych 

(działalność deweloperska). 

 

 PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Malta Hotel S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości. 

  

PBG ERIGO PROJEKT Sp. z o.o. Strzeszyn S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wznoszenie budynków mieszkalnych 

(działalność deweloperska). 

  

PBG DOM INVEST X Sp. z o.o. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości.  

 

PBG ERIGO Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest działalność hotelarska. 

 

PBG DOM INVEST X Sp. z o.o. Złotowska 51 S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wynajem długo i krótkoterminowy 

lokali mieszkalnych. 

  

PBG ERIGO Projekt Sp. z o.o. ECORIA II S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wznoszenie budynków mieszkalnych 

(działalność deweloperska). 

 

PBG ERIGO Projekt Sp. z o.o. QUADRO House S.K.A. 

Przedmiotem działania spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości, wznoszenie budynków mieszkalnych 

(działalność deweloperska), wynajem długo i krótkoterminowy lokali mieszkalnych. 

 

SPRZEDAŻ 

Usługi w zakresie budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego realizowane są na terenie całego 

kraju. 

Tabela 17: Sprzedaż usług z segmentu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego 

Przychody  ze sprzedaży 
Rok 2013                      
(w tys. zł) 

Rok 2012                   
(w tys. zł) 

Różnica                   
(w tys. zł) 

Różnica              
(w %) 

budownictwo przemysłowe i 
mieszkaniowe 

(budownictwo, infrastruktura 

dla obiektów przemysłowych) 

66 882 17 637  +49 245 +279% 
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Udział segmentu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego w przychodach ze sprzedaży w 2013 

roku wyniósł 5%, co jest wielkością o 4 p.p. większą w porównaniu do roku 2012. Jest to segment 

działalności, z którego Grupa PBG sukcesywnie będzie się wycofywać.  

 

5. Segment budownictwa drogowego 

W segmencie tym Grupa PBG realizuje zadania związane z wykonawstwem robót drogowo-mostowych. 

Posiadamy wytwórnie mas bitumicznych oraz laboratoria badawcze, nadzorujące działalność 

produkcyjną. Ponadto, Grupa PBG produkuje masy mineralno-bitumiczne, przeznaczone na drogi o 

dużym natężeniu ruchu.  

 

SPÓŁKI Z GRUPY PBG DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE BUDOWY DRÓG 

 

BROKAM Sp. z o.o.   

Spółka posiadająca tereny i koncesję do uruchomienia produkcji kruszywa. Włączenie spółki do Grupy 

Kapitałowej PBG stworzyło zaplecze materiałowe dla Spółek z obszaru budownictwa drogowego. 

 

BATHINEX Sp. z o.o. 

Spółka posiadająca tereny i koncesję do uruchomienia produkcji kruszywa – pole „Brodziszów- Kłośnik” 

ze złożami granodiorytu - kwaśnej skały magmowej typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej. 

Włączenie spółki do Grupy Kapitałowej PBG stworzyło zaplecze materiałowe dla Spółek z obszaru 

budownictwa drogowego. 

 

SPRZEDAŻ 

Obecnie Spółki z segmentu budownictwa drogowego ubiegają się i realizują zlecenia na terenie 

całego kraju w zakresie budowy dróg lokalnych, ekspresowych oraz autostrad.  

 

Tabela 18: Sprzedaż usług z segmentu budowy dróg 

Przychody  ze sprzedaży 
Rok 2013                     
(w tys. zł) 

Rok 2012                   
(w tys. zł) 

Różnica                      
(w tys. zł) 

Różnica                       
(w %) 

drogi 

(budowa dróg) 
8 301 209 517 -201 216 -96% 

 

W 2013 roku udział przychodów z segmentu budowy dróg w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 

1% co stanowi wartość o 10 p.p. niższą w porównaniu do roku ubiegłego. Ze względu na specyfikę 

kontraktów oraz ich kapitałochłonność, Grupa PBG podjęła decyzję o wyjściu z tego segmentu.  

 

6. Inne obszary operacyjne 

Poza spółkami wymienionymi w powyższych punktach, wyróżnić należy siedem kolejnych spółek 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PBG, które działają w odrębnych obszarach nieopisanych 

powyżej. 
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OBSZAR WYKONAWSTWA 

 

PBG Operator Sp. z o.o. 

Spółka celowa. 

 

OPERACJE ZAGRANICZNE 

 

PBG UKRAINA Publiczna Spółka Akcyjna (działalność spółki jest zagrożona) 

Spółka PBG Ukraina zawiązana została w celu prowadzenia działalności biznesowej skupiającej się na 

badaniu rynku ukraińskiego oraz nawiązywaniu kontaktów z firmami w zakresie budownictwa i usług 

towarzyszących. 

 

Wschodni Invest Sp. z o.o. 

Spółka Wschodni Invest Sp. z o.o. posiada w swoim portfelu i zarządza działalnością deweloperską 

spółki Energopol – Ukraina 

 

Energopol Ukraina 

Posiada prawo do nieruchomości gruntowej o powierzchni 63.000 m2, położonej w Kijowie, na której 

planuje się przeprowadzenie inwestycji deweloperskiej o wielkości powierzchni zabudowy około 250.000 

m2. Spółka świadczy usługi w bardzo szerokim zakresie całego procesu inwestycyjnego, w tym: robót 

ogólnobudowlanych, produkcyjnych i projektowych. Posiada doświadczenie w handlu oraz wszelkich 

pracach związanych z modernizacją obiektów przemysłowych. 

W dniu 24 lipca 2013 roku Jednostka Dominująca zawarła „Umowę zobowiązującą do sprzedaży” 

(Umowa), której pozostałymi stronami są WSCHODNI INVEST Sp. z o.o. oraz spółka prawa ukraińskiego –

IMIDŻ FINANS GRUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie (Kupujący). Kupujący 

zadeklarował gotowość nabycia od WSCHODNI INVEST  Sp. z o.o., akcji Energopol Ukraina spółka 

akcyjna z siedzibą w Kijowie oraz  wierzytelność spółki WSCHODNI INVEST  wobec Energopol Ukraina z 

tytułu udzielonych pożyczek. Od Spółki PBG, Kupujący jest gotowy nabyć 234.103 imiennych 

certyfikatów inwestycyjnych zamkniętego niezdywersyfikowanego udziałowego funduszu 

inwestycyjnego Dialog Plus typu ventures „Fundusz inwestycji bezpośrednich – Perspektywiczna 

nieruchomość”, zorganizowanego pod prawem ukraińskim o wartości nominalnej jednego certyfikatu 

inwestycyjnego 1.000 hrywien oraz wierzytelność, którą Energopol Ukraina posiada wobec PBG  z tytułu 

pożyczki. 

Akcje Energopol Ukraina oraz certyfikaty inwestycyjne przejdą na własność Kupującego po 

uregulowaniu płatności oraz zawarciu odrębnych umów rozporządzających, w terminie do 31 grudnia 

2015 roku. Zgodnie z zapisami Umowy, certyfikaty zostaną odkupione za cenę wyższą od wartości 

prezentowanej w księgach Spółki. 

 

PBG Bułgaria Sp. z o.o. (spółka jest w procesie likwidacji) 

Celem  powołania spółki było badanie rynku związanego z budownictwem infrastrukturalnym w 

Bułgarii, nawiązywanie kontaktów z lokalnymi firmami w zakresie budownictwa i usług towarzyszących. 

W aktualnej sytuacji pomiotu dominującego Grupy tego rodzaju działalność musiała zostać przerwana. 
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WSPARCIE DLA SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG 

 

PBG AVATIA Sp. z o.o.  w upadłości układowej 

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informatycznych, w tym między innymi: 

doradztwo w zakresie informatyki, wdrażanie systemów informatycznych, przetwarzanie danych,  oraz 

usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. PBG Avatia jako członek Grupy 

Kapitałowej PBG, pełni funkcję wsparcia informatycznego dla wszystkich Spółek z Grupy.  

  

Wskazanie podmiotów, z którymi obroty Grupy PBG osiągnęły co najmniej 10% przychodów ze 

sprzedaży ogółem 

W okresie objętym sprawozdaniem, podmiotami, z którymi obroty osiągnęły co najmniej 10 % 

przychodów ze sprzedaży ogółem są:  

- jako odbiorca: brak 

- jako dostawca: brak. 

 

VI. PERSPEKTYWY RYNKU 

 

Informacje ogólne 

Działalność Grupy PBG koncentruje się na sektorze specjalistycznych usług budowlanych i 

inżynieryjnych w Polsce. Podstawę działalności stanowią specjalistyczne usługi budowlane i inżynieryjne 

w zakresie infrastruktury sektora gazu ziemnego i ropy naftowej, jak również budowa obiektów 

energetycznych. Ponadto, prowadzona jest działalność w innych segmentach rynku budowlanego, tj. 

w segmentach wody, budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego oraz budowy dróg, z których to 

jednak spółki z Grupy PBG sukcesywnie będą się wycofywać. W ujęciu geograficznym, naszym rynkiem 

podstawowym jest Polska.  

 

Polski przemysł budowlany  

Zgodnie z danymi GUS, w pierwszym kwartale 2013 roku, sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

spadła o 15,1 proc. W kolejnych miesiącach 2013 r. spadek był jeszcze większy – sprzedaż budownictwa 

spadła w kwietniu 23,1 proc. rdr oraz 27,5 proc. w maju. 

Mimo spadków eksperci widzą nadzieję na poprawę sytuacji w najbliższym okresie. Drugi kwartał 2013 

roku zaobserwował wzrost wskaźnika koniunktury o 45 punktów. W stosunku do poprzedniego kwartału 

wynosi +0,2 pkt. „Wzrost wskaźnika w II kwartale w stosunku do I kwartału wynika z sezonowości branży 

budowlanej, lecz obecnie jest wyjątkowo wysoki. Podobnie wysoki wzrost był obserwowany w 2002 i 

2003 roku, gdy budownictwo wychodziło z głębokiego załamania koniunktury. Efektem tak wysokiej 

wartości wskaźnika jest odwrócenie funkcji trendu. Jednak chociaż obecne wyniki są niewątpliwie 

satysfakcjonujące, należy je traktować jako zmianę in plus jeszcze nie utrwaloną" - napisano 

opracowaniu raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 
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Rysunek 8: Wskaźnik koniunktury (business indicator)  

 

Źródło: SGH w Warszawie 

Spowolnienie w branży budowlanej ma wpływ na inne sektory gospodarki, między innymi na branżę 

stalową i hutniczą. "Branża stalowa i hutnicza jest powiązana z budownictwem i wraz z nim odczuwa 

spowolnienie. Przychody niektórych firm spadają w 2013 r. nawet o 30 proc. rdr. W Polsce, jak i w całej 

Europie, popyt na konstrukcje stalowe jest niski" – powiedział Marcin Siwa, dyrektor oceny ryzyka 

Coface. 

Na rynek budowlany w Polsce wpływ miała koniunktura w Europie, problemy finansowe UE czy 

załamanie rynku budowlanego w Hiszpanii - mówił w rozmowie z PAP Robert Dziwiński, Główny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego. "Okazało się, że nasze firmy drogowe nie są przygotowane pod względem 

mentalnym i prawnym do zawierania kontraktów na budowę autostrad” - powiedział inspektor. 

Jego zdaniem, sytuacja wygląda podobnie w deweloperstwie mieszkaniowym. „Deweloperzy mówią o 

załamaniu rynku mieszkań, narzekają na brak chętnych na kupno lokali. Zapominają jednak o 

przeinwestowaniu w 2009 roku, kiedy na potęgę wykupywali tereny pod budownictwo mieszkaniowe. 

Co już wówczas, zdaniem ekspertów, przekraczało możliwości popytowe rynku" - dodał. 

 

Dodatkowo, czynnikami utrudniającym inwestycje są wydłużony czas oczekiwania na decyzję o 

warunkach zabudowy oraz nadmiar uzgodnień projektu budowlanego w różnych instytucjach. 

Zdaniem GINB, 2014 rok przyniesie stabilizację na rynku, jednak „odbicie w tym sektorze powinno 

nastąpić w 2015 r., ale pod warunkiem, że nie będzie kryzysu w światowych finansach”. Ffundusze unijne 

na lata 2014-2020 będą dużym impulsem dla budownictwa w Polsce. 

Od 2014 r. spodziewane jest ożywienie na rynku budowlanym, wraz z uruchamianiem projektów z nowej 

perspektywy finansowej UE. Pozytywne jest jednak to, że firmy nauczone doświadczeniami 2012 r. 

przestały nadmiernie ograniczać marże. Dzięki temu zaobserwować można poprawę rentowności 

kontraktów oraz płynności przedsiębiorstw z branży. 
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Rysunek 9: Sprzedaż produkcji budowlano – montażowej (2006-2013)  

 

Źródło: GUS, opracowanie PAP 

Eksperci Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH przewidują poprawę sytuacji na rynku w III kwartale, 

szczególnie względem rosnącej wielkości produkcji budownictw. Niekorzystna pozostaje sytuacja w 

zakresie inwestycji zakładów budowlanych. 

Źródło: www.inwestor.msp.gov.pl 

 

Rozwój rynku budowlanego zależy od ogólnego klimatu gospodarczego i w ciągu ostatnich pięciu lat 

był ściśle związany ze wzrostem PKB. Na wzrost polskiej branży budowlanej miały także wpływ istotne, 

wspierane finansowo przez Unię Europejską, programy inwestycyjne obejmujące takie obszary, jak 

infrastruktura i środowisko naturalne, krajowe strategiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz 

ziemny, konieczność rozwoju sektora elektroenergetycznego (wytwarzanie i przesył energii), 

modernizacja infrastruktury wodociągowej, Narodowy Program Budowy Dróg, rozbudowa infrastruktury 

transportowej i stadionów w związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. 

Poniższe dane prezentują wzrost w całym sektorze budowlanym oraz PKB w Polsce w latach 2009-2014, 

w porównaniu z danymi dla Unii Europejskiej. W tym okresie w krajach UE27 branża budowlana 

notowała spadek, natomiast w Polsce sektor ten charakteryzował się stałym wzrostem. 

Tabela 19: Wzrost roczny PKB w latach 2009-2014 

Wzrost roczny (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Branża budowlana(1)       

UE 27 .......................................................  1,9 3,6 2,0 (3,8) (8,5) (4,1) 

Polska ......................................................  9,2 15,6 16,3 10,2 4,5 3,7 

PKB(2)           

UE 27 .......................................................  -4,3 2,1 1,5 -0,3 0,1F 1,6F 

Polska ......................................................  1,6 3,9 4,3 2,0 1,2F 2,2F 

Źródło: Eurostat. 
(1) Całkowita produkcja branży budowlanej 
(2) Wartości rynkowe 
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Oczekuje się, że w przyszłości struktura wydatków w segmencie branży budowlanej, w którym 

prowadzimy działalność, ulegnie zmianie i wydatki będą w większym stopniu dotyczyły segmentu 

infrastruktury niezwiązanej z transportem – przesunięcie nastąpi głównie w stronę segmentu 

budownictwa energetycznego. 

 

Konkurencja 

W każdym z segmentów, w których prowadzimy działalność, konkurencję stanowią dla nas zarówno 

krajowe jak i zagraniczne przedsiębiorstwa budowlane. Wszystkie z tych segmentów, poza segmentem 

budowy dróg oraz nieskomplikowanych prac z zakresu infrastruktury i prac wodno-kanalizacyjnych, z 

których to segmentów się wycofujemy,  wymagają know-how, sprzętu oraz wysoko wykwalifikowanego 

personelu, dlatego tylko nieliczne firmy budowlane są w stanie świadczyć usługi na wymaganym 

poziomie. 

Już od ponad dekady polski rynek budowlany jest popularny wśród zagranicznych firm budowlanych i 

przyciąga większość podmiotów z rynków europejskich; po wejściu na polski rynek działają one jako 

firmy niezależne lub przejmują duże polskie spółki budowlane.  

Mimo iż wiele polskich przedsiębiorstw zostało przejętych przez spółki zagraniczne, wciąż liczne są firmy z 

zagranicy, które składając ofertę realizacji projektu preferują podjęcie współpracy z lokalnym 

partnerem. Wynika to faktu, iż podmiot składający ofertę wykonania projektu musi posiadać referencje 

i doświadczenie w realizacji prac w danym regionie, a zagraniczni konkurenci oraz firmy 

międzynarodowe są zainteresowane wyłącznie projektami o dużej wartości, przy realizacji których 

dostarczają technologie, wiedzę techniczną  oraz sprzęt, faktyczne wykonanie zlecając firmom 

lokalnym. Dodatkowe informacje dotyczące naszej konkurencji przedstawiono w opisach 

poszczególnych segmentów prowadzonej przez nas działalności. 

 

RYNEK GAZU ZIEMNEGO, ROPY NAFTOWEJ I PALIW oraz GAZ ŁUPKOWY 

 

GAZ ZIEMNY 

 

Polski rynek usług wykonawczych w zakresie gazownictwa postrzegany jest jako bardzo 

perspektywiczny ze względu na oczekiwane miliardowe inwestycje w tym sektorze, związane przede 

wszystkim z realizacją założeń polityki energetycznej Polski i dostosowaniem do wymagań związanych z 

członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Podmiotami, na których spoczywa obowiązek realizacji zadań 

wynikających m.in. ze wspomnianej polityki energetycznej Polski są przede wszystkim Grupa PGNiG oraz 

OGP Gaz-System. W konsekwencji, powyższe spółki są wiodącymi inwestorami projektów w zakresie 

infrastruktury gazowej, a ich projekty obejmują szerokie spektrum zadań inwestycyjnych - od budowy 

stacji gazowych do budowy kopalni gazu czy gazociągu – które stanowią atrakcyjne źródło zamówień 

dla spółek budowlanych specjalizujących się w usługach wykonawczych w zakresie gazownictwa.  

 

Opracowana przez Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” z dnia 10 

listopada 2009 roku nakreśla główne kierunki rozwoju branży gazowniczej. W celu zapewnienia 
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bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju gospodarczego kraju, Ministerstwo Gospodarki 

wyznaczyło osiem głównych obszarów zadań inwestycyjnych dla spółek Skarbu Państwa:  

• Zwiększenie zasobów gazu ziemnego; 

• Zwiększenie możliwości wydobywczych gazu ziemnego na terytorium Polski; 

• Zapewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski; 

• Rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego; 

• Zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego; 

• Pozyskanie dostępu do złóż gazu ziemnego poza granicami Polski; 

• Pozyskanie gazu z wykorzystaniem technologii zagazowania węgla; 

• Gospodarcze wykorzystanie metanu, poprzez eksploatację z naziemnych odwiertów 

powierzchniowych. 

 

Zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny wynosi obecnie ok. 14,5 mld m³ gazu w ujęciu rocznym, z czego 

ok. 30% zaspokajane jest przez wydobycie krajowe. Pozostałą ilość gazu Polska importuje, głównie z 

Rosji w ramach tzw. „kontraktu jamalskiego”.  

 

W związku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny w najbliższych latach, a także w 

świetle ukraińsko-rosyjskiego kryzysu gazowego w 2009 roku oraz budowy Gazociągu Północnego, 

kwestia inwestycji w infrastrukturę gazowniczą poprawiających bezpieczeństwo energetyczne kraju 

stała się priorytetem rządu polskiego. Realizacja celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski 

będzie możliwa jedynie poprzez projekty inwestycyjne o dużej skali, wymagające nakładów 

kapitałowych rzędu miliardów złotych. Środki na rozbudowę krajowej infrastruktury gazowej będą 

pochodziły ze środków własnych Grupy PGNIG i OGP Gaz-System oraz Unii Europejskiej (w ramach 

programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”). Sama Grupa PGNiG na zadania inwestycyjne 

związane z realizacją strategii do 2015 roku planuje przeznaczyć 25-32 mld zł. Bardzo ważną rolę w 

finansowaniu polskich projektów inwestycyjnych będą odgrywały środki z Unii Europejskiej. Na realizację 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Komisja Europejska przeznaczyła 

28 mld euro. Z 15 priorytetów objętych programem dwa obejmują sektor gazowy: 

• priorytet IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - 748 

mln euro oraz,  

• priorytet X- Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii - 974 mln euro. 
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Rysunek 10: Prognozowane zapotrzebowanie i struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w 

perspektywie do 2030 roku 

 

Źródło: Górnictwo i geologia, Tom 5, Zeszyt 3, 2010, Maciej Kaliski,Stanisław Nagy, Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek, 

Adam Szurlej – „Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie iimport do 2013 roku”. 

 

Sztandarowym projektem inwestycyjnym związanym ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego 

Polski  jest budowa terminalu LNG w Świnoujściu. Wartość tej inwestycji wynosi w chwili obecnej około 

2,4 mld zł netto, a za projekt odpowiedzialna jest spółka celowa w 100% zależna od OGP Gaz-System - 

Polskie LNG Sp. z o.o. 15 lipca 2010 roku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, na którego zostało 

wybrane konsorcjum firm w składzie: PBG, Saipem (lider), Techint Compagnia Tecnica Internazionale, 

Snamprogetti Canada, PBG Export. Terminal ma zostać oddany do użytkowania, na podstawie aneksu 

z dnia 10 września 2013 roku, do 30 grudnia  2014 roku. Początkowo terminal w Świnoujściu pozwoli na 

odbiór 5 mld m³ gazu rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na 

surowiec, możliwe będzie zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50 

proc. obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce. Na przełomie 2012 i 2013 roku trwały 

także międzynarodowe badania nad potencjałem rynku i zapotrzebowaniem na usługi powstającego 

w Świnoujściu terminalu LNG. Wyniki wskazują na znaczne zapotrzebowanie na zwiększenie mocy 

regazyfikacji, jak również inne usługi, które mogłyby być świadczone przez terminal, a potencjał rynku 

uzasadnia jego rozbudowę o trzeci zbiornik. Decyzja o ewentualnej rozbudowie ma być podjęta w 2014 

roku. Według Polskiego LNG, już w 2015 r. zapotrzebowanie podmiotów krajowych może przekroczyć 

możliwości terminalu. W 2020 r. zapotrzebowanie na usługi, wraz z już zarezerwowaną mocą 

regazyfikacji, osiągnie poziom bliski maksymalnych możliwości terminalu po jego ewentualnej 

rozbudowie.  
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Projektem mającym także przyczynić się do dywersyfikacji dostaw gazu jest projekt budowy gazociągu 

Baltic Pipe, który miałby łączyć polskie Niechorze z systemem przesyłowym Danii umożliwiając import 

gazu ze złóż norweskich. Gaz ze złóż norweskich miałby być dostarczany do Danii nitką gazociągu 

Skanled, jednakże konsorcjum w którego skład wchodzi m.in.: PGNiG, zdecydowało o zawieszeniu tego 

projektu ze względu na niekorzystne warunki ekonomiczne. Pomimo zawieszenia projektu Skanled OGP 

Gaz-System postanowił kontynuować prace i przygotować projekt techniczny przedsięwzięcia oraz 

badanie dna Bałtyku. Przepustowość mierzącego 240 km długości Baltic Pipe ma wynosić 3 mld m³ 

gazu rocznie.  

 

Rysunek 11: Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski 

 

Źródło: Raport Krajowy Prezesa Urzędu Energetyki 2012 

 

Zgodnie z „Raportem Rocznym 2012” Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych ma stan techniczny infrastruktury przesyłowej. 

Pomimo, iż w 2008 roku funkcjonowanie systemu przesyłowego nie budziło zastrzeżeń to jego struktura 

wiekowa oraz znaczne wyeksploatowanie w przyszłości może być zagrożeniem dla ciągłości dostaw 

surowca. 

Rysunek 12: Struktura wiekowa gazociągów przesyłowych w Polsce 

 
Źródło: Raport Krajowy Prezesa Urzędu Energetyki 2011 
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Rysunek13: Stan i perspektywy sieci przesyłowej gazu ziemnego w Polsce  

 

Źródło: http://www.rynek-gazu.cire.pl  

 

Ponadto prezes URE zwraca uwagę na słabo rozwiniętą sieć przesyłową gazu, brak rezerw 

przepustowości, niedostateczną integrację polskiego systemu gazowniczego z systemami krajów 

sąsiednich, zwłaszcza należących do Unii Europejskiej. Prezes URE wskazuje przede wszystkim na 

konieczność likwidacji tzw. „wąskich gardeł”, czyli miejsc występowania ograniczeń przepustowości. 

Największe trudności z przesyłem gazu wysokometanowego i zwiększeniem mocy odbiorców gazu w 

punktach „wyjścia” z systemu przesyłowego występują w północno-zachodniej części Polski, która 

wymaga największych nakładów inwestycyjnych w najbliższym czasie, również związanych z budową 

terminalu LNG w Świnoujściu.  

 

Zadania inwestycyjne związane z rozwojem sieci przesyłowej będą realizowane przez OGP Gaz-System, 

który planuje w latach 2009-2014 poczynić inwestycje rzędu 8 mld zł i wybudować ponad 

1 000 km nowych gazociągów. Planowane inwestycje obejmują następujące projekty: 
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Rysunek 14: System gazociągów przesyłowych – inwestycje GAZ – SYSTEM SA do 2014 roku 

 

Źródło: Gaz – System SA 

 

Wraz z rozwojem sieci przesyłowej należy się spodziewać rozbudowy sieci dystrybucyjnej gazu 

zarządzanej przez spółki z Grupy PGNiG.  

 

Zwiększenia wydobycia gazu przez krajowe podmioty stanowi kolejny obszar inwestycji mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Inwestycje w tym zakresie będą 

przeprowadzone przez Grupę PGNiG i będą obejmowały zwiększenie krajowego wydobycia gazu, jak i 

zapewnienie dostępu do gazu wydobywanego ze złóż zagranicznych np. norweskich. W 2013 roku 

Grupa PGNiG wydobyła ze złóż krajowych 4,6 mld m³ gazu. Zgodnie z przyjętą w 2008 strategią Grupa 

PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ziemnego do poziomu ok. 6,2 mld m³ gazu rocznie w 

najbliższych latach poprzez zwiększenie wydobycia krajowego gazu do ok. 4,5 mld m³ gazu oraz 

rozpoczęcie wydobycia z zagranicznych złóż. Docelowo po roku 2015 minimum 1,5 mld m³ będzie 

pochodzić z tzw. „equity gas” (czyli gaz wydobywany przez konsorcjum w którego skład wchodzi PGNiG 

do którego polska firma ma prawo proporcjonalnie do udziału w konsorcjum) na Norweskim Szelfie 

Kontynentalnym. Najważniejszą inwestycją z zakresu zwiększenia krajowego wydobycia gazu i 

podwojenia wydobycia ropy naftowej jest zagospodarowanie złóż gazu i ropy Lubiatów-Międzychód-

Grotów. W 2008 roku Grupa PGNiG wybrała wykonawcę i podpisała wart 1,7 mld zł brutto kontrakt na 

realizację zadania budowy kopalni ropy i gazu z Grupą PBG, która została oddana do użytku w marcu 

2013 roku. 
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Kolejnym bardzo ważnym aspektem niezbędnym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski są 

inwestycje w pojemności magazynowe gazu. Magazyny gazu pozwalają na utrzymanie 

odpowiedniego poziomu rezerw na wypadek krótkotrwałych przerw w dostawach gazu, w wyniku 

awarii lub ograniczeń dostaw surowca. Ponadto magazyny zapewniają utrzymanie stałego poziomu 

wydobycia w ciągu roku. W okresach zmniejszonego zapotrzebowania na gaz następuje zatłaczanie 

gazu do magazynu, a w momencie szczytowego zapotrzebowania jego odbiór. PGNiG posiada w 

eksploatacji 7 magazynów o pojemności czynnej 1,82 mld m³, co stanowi ok. 11,5% rocznego 

zapotrzebowania klientów. Magazyny zlokalizowane są w różnych strukturach geologicznych i mają 

różną moc zatłaczania i odbioru gazu. 

 

Rysunek 15: Lokalizacja i pojemność magazynów gazu ziemnego w Polsce 

 

Źródło: GAZ – SYSTEM SA 

 

Rysunek 16: Stan napełnienia instalacji magazynowej na dzień 05.02.2014 r. 

 

Źródło: http://osm.pgnig.pl/osm/uslugi/stan_napel  
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Strategia PGNiG zakłada zwiększenie pojemności magazynowych o ok. 2 mld m³ do 3,8 mld m³ w 2015 

roku. Największym projektem w tym obszarze jest rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach z  

0,5 mld m³ do pojemności 3,5 mld m³ w 2015 roku. Obecnie trwa pierwszy etap tego zadania 

inwestycyjnego, który zakończy się w 2014 roku rozbudową magazynu do pojemności 1,2 mld m³. Warte 

1,3 mld zł brutto prace prowadzone są przez konsorcjum pod przewodnictwem PBG. Poza rozbudową 

magazynu w Wierzchowicach PGNiG zrealizuje następujące inwestycje w pojemności magazynowe:  

� rozbudowa magazynu w Mogilnie; 

� budowa magazynu gazu Kosakowie; 

 

Na polskim rynku pojawiają się także prywatni dystrybutorzy gazu ziemnego (np. Grupa DUON SA) lub 

firmy zajmujące się poszukiwaniem złóż gazu, takie jak np. FX Energy czy Aurelian Gas&Oil. Spółki te 

planują również inwestycje w rozbudowę istniejącej sieci przesyłowej, dystrybucyjnej i instalacji do 

wydobycia gazu.  

 

GAZ ŁUPKOWY 

 

W kontekście doniesień dotyczących perspektyw rozwoju sektora gazu ziemnego w Polsce, 

niewątpliwie należy wspomnieć o gazie łupkowym, jako o surowcu, który może w bliskiej przyszłości 

diametralnie odmienić oblicze Polski na światowym rynku produkcji i obrotów tym dobrem. Polska 

wydaje się być krajem o wyjątkowo dużym potencjale. Według amerykańskiej agencji rządowej Energy 

Information Administration, w Polsce mogą znajdować się największe w Europie złoża gazu łupkowego. 

Możliwe, że Polska posiada 5,3 biliona m3 wydobywalnych zasobów gazu łupkowego, co stanowi 

największe złoża wśród krajów europejskich, w których przeprowadzono badania. Przy obecnym 

poziomie konsumpcji, zasoby te byłyby wystarczające na pokrycie krajowego zapotrzebowania na gaz 

przez 300 lat. Według Ministerstwa Środowiska, pokłady gazu łupkowego wzbudziły już zainteresowanie 

potencjalnych producentów i wg stanu na 1 lutego 2014 r. udzielono w Polsce 93 koncesje na 

poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, zarówno podmiotom międzynarodowym (np. 

Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, ConocoPhillips, Eni), jak i krajowym (np. PGNiG SA, PKN 

Orlen SA, Grupa LOTOS SA, Petrolinvest SA).  

W zależności od źródła, szacuje się, że w przeciągu dwóch najbliższych lat inwestorzy wydadzą ok. 1 mld 

dolarów na inwestycje związane z poszukiwaniami. Kolejne odwierty zapowiedzieli już najwięksi 

potentaci na tym rynku. Każda z firm, które otrzymały koncesje na poszukiwania gazu łupkowego w 

Polsce, musi wydać ok. 15 mln dolarów na wykonanie jednego, pełnego odwiertu. Taki poziom 

wydatków potwierdzają przedstawiciele przedsiębiorstw już prowadzących prace wiertnicze w naszym 

kraju. 

Istotną kwestią są zobowiązania wynikające z przyznanych koncesji na poszukiwanie gazu oraz 

spełnienie kryteriów w nich zawartych. Każdy inwestor jest zobligowany do wykonania co najmniej 

dwóch odwiertów, przeważnie w okresie trzech lat. Nie wystarczy wykonać tutaj samego wiercenia 

pionowego. Niezbędne w tym przypadku są jeszcze zabiegi tzw. szczelinowania oraz odwierty w 

poziomie. Wszystko to ma na celu dokładniejsze określenie zasobów danego złoża.  

Jednakże, pierwsze odwierty, które są obecnie wykonywane na terenie kraju, stanowią tylko początek 

drogi prowadzącej do dokładniejszego określenia zasobów gazu łupkowego w Polsce oraz, w dłuższej 
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perspektywie czasowej, jego wydobycia. Firmy mające koncesje na poszukiwania będą musiały, jeśli 

uznają to za uzasadnione ekonomicznie, starać się o zezwolenia na wydobycie surowca. Proces taki 

wymaga czasu, przynajmniej półtora roku jak twierdzą eksperci. Dlatego też najbardziej realne wydają 

się być prognozy, że produkcja gazu łupkowego na skalę przemysłową nie będzie możliwa wcześniej 

niż za 7-10 lat.  

W najnowszych prognozach Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, że znaczenie 

gazu łupkowego jako źródła energii dla globalnej gospodarki będzie wzrastało. Przewiduje się, że do 

2035 r. jego zużycie wzrośnie o 50%. 

Produkcja 15 mld m3 gazu łupkowego rocznie zaspokoi całkowite krajowe zapotrzebowanie, a tym 

samym pozwoli Polsce uwolnić się od konieczności zakupu gazu od dostawców zewnętrznych.  

Zasoby gazu łupkowego w Polsce są wystarczająco duże, aby za 10-15 lat umożliwić wydobycie nawet 

100 mld m3 gazu ze źródeł niekonwencjonalnych rocznie, chociaż bardziej prawdopodobny jest 

scenariusz wersja przewidujący wydobycie 20-30 mld m3 gazu rocznie. Jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, 

polski sektor energetyczny ma szansę stać się największym nabywcą gazu ze źródeł 

niekonwencjonalnych. Według PMR, stosunek mocy zainstalowanych elektrowni i elektrociepłowni 

zasilanych paliwem gazowym do łącznych mocy wytwórczych Polski wynosi jedynie 3,7%, podczas gdy 

średnia dla Unii Europejskiej to 26,6%. Jak można się spodziewać, jednostki wytwarzające energię z 

wykorzystaniem gazu staną się motorem napędzającym projekty inwestycyjne w sektorze 

elektroenergetycznym w nadchodzących latach, z czego korzyści mogą płynąć również dla naszej 

firmy, jako lidera polskiego rynku specjalistycznych usług budowlanych i inżynieryjnych w segmencie 

elektroenergetycznym. 

Coraz częściej wspominanym zagadnieniem staje się także kwestia przetransportowania 

nowoodkrytego i możliwego do wydobycia gazu ze złóż do sieci. Konieczne będzie wybudowanie 

gazociągów i obiektów gazowych. Dla Grupy PBG i jej spółki wiodącej PBG SA, która to jest liderem na 

polskim rynku jeśli chodzi o wykonywanie instalacji dla przemysłu gazowego oraz dla spółki zależnej PBG 

Oil & Gas, stanowi to bardzo dobrą wiadomość, gdyż potencjalny rynek budowlany z zakresu gazu 

ziemnego może ulec znacznemu wzrostowi.  

 

ROPA NAFTOWA I PALIWA 

 

W obszarze ropy naftowej pozycja Grupy PBG związana jest z planami inwestycyjnymi PKN ORLEN SA, 

LOTOS SA, NATO, OLPP, PERN „Przyjaźń” SA oraz innych podmiotów działających w sektorze paliwowym.  

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

� Plany inwestycyjne PKN Orlen SA na lata 2013-2017 na kwotę 22,5 mld zł; 

� Plany inwestycyjne Lotos SA na lata 2011 - 2015 na kwotę około 5,7 mld zł, w tym dokończenie 

realizacji Programu 10+ (zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej z poziomu 6 mln ton 

do 10,5 mln ton; wzrost stopnia konwersji ropy naftowej; instalacje hydrokrakingu (MHC), 

hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS), przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej 

(ROSE)). Pozostałe plany obejmują głównie wydobycie ropy naftowej na szelfie Morza 

Bałtyckiego –planowany budżet to powyżej 3 mld zł a także na Morzu Norweskim i Morzu 

północnym. W założeniu wydobycie wzrośnie do 20% przerobu, czyli w roku 2015 do 1,2 mln ton 

rocznie, w następnych latach będzie dalej rosło; 
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� Zwiększenie wydobycia ropy naftowej planuje również Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo. 

 

Planowane  budżety na poszukiwania  gazu ziemnego i ropy naftowej przedstawiają się następująco : 

� PGNiG: 

• do 2015 roku około 600-650 mln zł rocznie w Polsce; 

• do 2015 roku około 300-500 mln zł rocznie za granicą. 

� Orlenu: 

• około 420 mln zł w kraju i za granicą. 

� Ponadto, inwestycje NATO w Polsce w latach 2011 – 2014 mają wynieść  1 mld euro, w tym 

bazy magazynowe paliw – 0,7 mld zł. 

� Rozbudowa ropociągów: Adamowo – Płock – Gdańsk; Adamowo – Płock – Heinersdorf 

(Niemcy); Gdańsk – Płock; Gdańsk – Płock – Heinersdorf (Niemcy): 

Infrastruktura PERN „Przyjaźń” S.A. do transportu ropy naftowej składa się z trzech zasadniczych 

odcinków rurociągów. 

Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Zbiornikową w Adamowie zlokalizowaną przy 

granicy z Białorusią z Bazą Surowcową w Płocku. Odcinek ten osiąga  przepustowość 50 mln ton ropy 

naftowej rocznie. 

Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Surowcową w Płocku z bazą ropy naftowej 

zlokalizowaną w Schwedt. Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK 

Raffinerie GmbH Schwedt oraz  TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau. Odcinek 

Zachodni rurociągu „Przyjaźń” osiąga wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie. 

Rurociąg Pomorski łączy Bazę Surowcową w Płocku z Bazą Manipulacyjną w Gdańsku. Tędy płynie 

rosyjska ropa naftowa przeznaczona dla rafinerii w Gdańsku należącej do Grupy LOTOS S.A. oraz na 

eksport poprzez Naftoport. 

Rurociągiem Pomorskim można transportować surowiec w dwóch kierunkach. Na trasie Gdańsk-Płock 

jego przepustowość wynosi ok. 30 mln ton ropy naftowej rocznie, zaś w przeciwnym kierunku rurociąg 

osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok. 
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Rysunek 17: Mapa rurociągu PERN 

 

        źródło: www.pern.com.pl  

Rysunek 18: Mapa rurociągów w Europie 

 

      źródło: www.pern.com.pl 
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RYNEK BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO 

 

Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz konieczność unowocześnienia starzejącej się infrastruktury 

to główne przyczyny podejmowania inwestycji w nowe i modernizowane elektrownie w Polsce. Zgodnie 

z ocenami Ministerstwa Gospodarki, od polskich wytwórców energii elektrycznej i cieplnej wymaga się 

budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury, z blokami energetycznymi opalanymi głównie 

węglem kamiennym, ponieważ istniejąca infrastruktura jest przestarzała i nie spełnia wymogów Unii 

Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Oczekuje się, że zastępowanie istniejącej infrastruktury nową 

będzie przebiegać w Polsce stopniowo w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jednocześnie oczekiwany 

wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2009-2015 jest szacowany na 12%, co – jak 

szacuje rząd –  bez istotnej modernizacji istniejących i budowy nowych mocy wytwórczych stwarza 

poważne ryzyko niedoboru energii elektrycznej już w 2016 r. W związku z tym do 2020 r. będą konieczne 

znaczne inwestycje w segmencie elektroenergetycznym. Zgodnie z publikacjami URE, szacunkowy koszt 

niezbędnych inwestycji mieści się w przedziale 150-200 mld PLN; dotyczy to również inwestycji w 

obszarach, w których spółki z Grupy PBG posiadają niezbędne kompetencje. Oczekuje się, że zadania 

inwestycyjne będą realizowane głównie przez największe polskie pionowo zintegrowane 

przedsiębiorstwa energetyczne, tj. PGE, Energa, ENEA i Tauron. Przewiduje się też, że dodatkowe moce 

wytwórcze będą budowane lub modernizowane przez mniejsze podmioty działające w polskim 

sektorze elektroenergetycznym, jak np. EDF czy Kulczyk, oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, jak np. PKN 

Orlen, PGNiG, ZA Puławy i KGHM. Cztery największe grupy energetyczne w Polsce planują 

przeprowadzenie w najbliższych latach dużych programów inwestycyjnych. Zgodnie ze wstępnymi 

planami ogłoszonymi przez te grupy, PGE planuje zainwestować ok. 80 mld PLN do 2020 r., a w 

szczególności rozpocząć budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce; Tauron zamierza przeznaczyć 

na inwestycje 48,8 mld PLN w latach 2010-2020, ENEA S.A. planuje zainwestować 22 mld PLN w tym 

samym okresie, zaś Energa zamierza zainwestować 20 mld PLN w latach 2010-2020. 

Spodziewamy się, że Grupa PBG będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji tych programów 

inwestycyjnych i modernizacyjnych. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do inwestycji w sektorze 

elektroenergetycznym jest polityka Unii Europejskiej i polskiego rządu oraz rządowa pomoc finansowa 

przeznaczona na inwestycje w wytwarzanie energii z czystszych źródeł. Zgodnie z PEP 2030, jednym z 

zasadniczych celów tej polityki jest zapewnienie pokrycia bieżącego zapotrzebowania na energię, w 

szczególności poprzez budowę nowych mocy wytwórczych, w celu zrównoważenia krajowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 

Energia elektryczna – produkcja, zapotrzebowanie i zużycie  

Zgodnie z danymi Eurostatu, polski sektor produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest jednym z 

największych w Europie, i największym w Europie Środkowej. Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto 

wyniosło 158 TWh w 2013 r. Pod względem zużycia energii elektrycznej Polska znajduje się na szóstym 

miejscu w Europie (za Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią). Ponadto prognozy 

Ministerstwa Gospodarki przewidują wzrost zapotrzebowania brutto na energię elektryczną w Polsce 

nawet o 42% w latach 2015-2030. Jednocześnie średnie zużycie energii w Polsce jest niższe niż w bardziej 

rozwiniętych państwach Unii Europejskiej, co oznacza znaczny potencjał wzrostu. 
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Tabela 20: Zapotrzebowanie na energię w wybranych krajach Europy  

(kWh/na 
mieszkańca) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Polska 3 662 3 733 3 724 3 792 3 872 3 945 3 958 3 976 4 008 4 068 

Francja 7 770 7 918 7 720 7 882 7 902 7 852 7 821 7 802 7 794 7 826 

Niemcy 7 189 7 159 6 787 7 001 7 166 7 166 7 194 7 231 7 273 7 331 

Włochy 5 701 5 655 5 265 5 298 5 320 5 315 5 337 5 382 5 432 5 488 

Hiszpania 6 290 6 319 6 069 6 095 6 217 6 302 6 412 6 531 6 658 6 815 

Wlk. Brytania 6 152 6 055 5 693 5 706 5 707 5 712 5 740 5 752 5 785 5 817 

 

Źródło: EIU 

 

Według szacunków PSE, w 2013 r. produkcja brutto energii elektrycznej w Polsce wyniosła 162,5 TWh i 

była o 2% wyższa niż w 2012 r. Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2013 r. 158 TWh i było o 1% 

wyższe niż w 2012 r. Większość energii cieplnej i elektrycznej wytwarzają elektrownie cieplne opalane 

węglem kamiennym lub brunatnym, stosujące technologię, która po transakcji nabycia przez PBG 

udziałów w spółce RAFAKO, stała się jednym z podstawowych obszarów  wiedzy i doświadczenia 

Grupy PBG. PEP 2030 określa ramowy program zmian w strukturze polskiego sektora energetycznego, 

przewidujący wzrost udziału mocy wytwórczych opalanych gazem, odnawialnych źródeł energii oraz, 

być może, budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Także w tych obszarach budownictwa 

przemysłowego posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające nam występować w roli lidera lub 

podwykonawcy. 

 

Tabela 21: Prognoza zmian mocy osiągalnej i struktury elektrowni i elektrociepłowni zawodowych wg 

PSE S.A 

 

Źródło www.ure.gov.pl  
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W Polsce system ciepłowniczy oparty jest na dużych opalanych węglem kamiennym lub gazem 

elektrociepłowniach działających w największych miastach Polski i eksploatowanych przez największe 

polskie pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa energetyczne oraz niewielką liczbę przedsiębiorstw 

mających zagranicznych właścicieli, jak np. EDF, CEZ czy EON. Podobnie jak duże elektrownie, także te 

elektrociepłownie wymagają wymiany, unowocześnienia lub modernizacji w ciągu najbliższych 10 lat a 

związane z tym programy inwestycyjne mieszczą się w podstawowych obszarach naszej wiedzy i 

doświadczenia.  

Bez istotnej rozbudowy i unowocześnienia, istniejąca w Polsce infrastruktura sektora 

elektroenergetycznego może nie zaspokoić oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania; wg danych URE, 

średni wiek bloków energetycznych eksploatowanych przez polskich wytwórców energii mieści się w 

przedziale od 30 do 40 lat, przy czym wiek około jednej czwartej wszystkich pracujących w Polsce 

bloków przekracza 40 lat. Według Ministerstwa Gospodarki, ponad 47% kotłów pracujących w polskich 

elektrowniach ma ponad 30 lat. Tak stare instalacje emitują duże ilości dwutlenku węgla. Zgodnie z 

Pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej każde państwo członkowskie musi do 2020 

r. zredukować emisję CO2 o 20% w porównaniu do poziomu z 1990 r. Zgodnie z szacunkami Agencji 

Rynku Energii, aby Polska mogła osiągnąć ten cel, konieczne będzie wyłączenie z eksploatacji do 

2030 r. ok. 15 000 MW mocy wytwórczych ze względu na ich wiek lub niespełnianie wymogów ochrony 

środowiska. Wycofane z eksploatacji jednostki wytwórcze będą musiały być zastąpione nowymi 

mocami, aby Polska mogła zaspokoić oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową bloków energetycznych w Polsce wg stanu na 31 

grudnia 2011 r. 

 

Rysunek 19: Wiek bloków energetycznych w Polsce 

 

źródło: Urząd Regulacji Energetyki 
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Rysunek 20: Planowane w latach 2011–2025 moce wytwórcze oddane i wycofane z eksploatacji 

 

 

źródło: Raport Prezesa URE za rok 2012 

 

Konkurencja 

Omawiany segment charakteryzują wysokie bariery wejścia oraz niewielka liczba uczestników rynku. 

Szacujemy, że około 80% kotłów wykorzystywanych w polskich elektrowniach zostało 

wyprodukowanych przez RAFAKO, co zapewnia nam znaczną przewagę konkurencyjną w przetargach 

na udzielenie kontraktu głównego wykonawcy lub podwykonawcy w ramach projektów budowy 

nowych lub modernizacji istniejących mocy wytwórczych, przy czym zakres dostaw zewnętrznych 

obejmowałby jedynie turbiny. Po transakcji przejęcia RAFAKO wśród podmiotów konkurujących z nami 

na rynku budowy „pod klucz” bloków energetycznych są m.in. Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa, 

podczas gdy jedynymi podmiotami konkurencyjnymi produkującymi i montującymi kotły i towarzyszącą 

im infrastrukturę w elektrowniach są Sefako oraz Energoinstal Katowice. Wśród zagranicznych 

podmiotów konkurujących z nami na rynku polskim są Foster Wheeler, Doosan Babcock, Hitachi, Fisia 

Babcock i Alstom Power. Złożoność procesu budowy elektrowni i związana z tym niewielka liczba 

podmiotów posiadających niezbędną branżową wiedzę i doświadczenie zapewniają nam bardzo 

dobrą pozycję w ubieganiu się o udział (jako podwykonawca) w kontraktach pozyskanych przez 

konkurencję. 
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VII. OPIS PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG 

 

Na dzień złożenia sprawozdania w skład Grupy Kapitałowej PBG wchodzą spółki wyszczególnione 

poniżej. 

 

Tabela 22: Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PBG 

Spółka Adres Tel/Fax WWW e-mail 

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.pbg-sa.pl  polska@pbg-sa.pl  

 

Tabela 23: Spółki bezpośrednio zależne 

Spółka Adres Tel/Fax WWW e-mail 

KWG SA w 
upadłości 
układowej 

Ul. Pomorska 35, 70-812 
Szczecin 

(091) 432 11 30 
(091) 469 24 24 

www.kwg.com.pl  biuro@kwg.com.pl  

PBG Operator               
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.grupapbg.pl brak 

Bathinex Sp. z o.o. Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(0) 663 750 374 www.aprivia-sa.pl  brak 

Brokam Sp. z o.o. Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(0)691 470 133 
(061) 66 41 981 

www.grupapbg.pl  brak 

PBG oil & gas                
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 664 19 50 
(061) 664 19 51 

www.grupapbg.pl brak 

PBG DOM                      
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 
(061) 661 41 960 

www.pbgdom.pl  biuro@pbgdom.pl  

RAFAKO SA Ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz (032) 410 10 00 
 (032) 415 34 27 

www.rafako.com.pl 
  

info@rafako.com.pl 

 PBG Ukraina PSA Ul. Kondratiuka 1, 04-201 Kijów (061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.grupapbg.pl  brak 

Wschodni Invest 
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.grupapbg.pl  brak 

PBG Bułgaria                   
Sp. z o.o. (w 
procesie 
likwidacji)  

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.grupapbg.pl brak 

PBG Avatia          
Sp. z o.o. w 
upadłości 
układowej  

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 46 440 
(061) 66 46 441 

www.avatia.pl  biuro@avatia.pl  

Multaros Trading 
company Limited 
z/s w Nikozji 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 
Wysogotowo k. Poznania 

(061) 665 17 00 
(061) 665 17 01 

www.pbg-sa.pl  brak  
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Tabela 24: Spółki pośrednio zależne 

Spółka Adres Tel/Fax WWW e-mail 

PBG DOM Invest III 
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 

www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

PBG ERIGO                
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 

www.pbg-erigo.pl   polsk@pbg-erigo.pl  

Górecka Projekt 
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 

www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

Villa Poznań                  
Sp. z o.o. 

Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 

www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

PBGDOM INVEST 
LIMITED   

Afentrikas 4,                      

Larnaka 6018, Cypr 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 
www.grupapbg.pl     biuro@pbgdom.pl  

PBGDOM CAPITAL 
LIMITED                

Afentrikas 4,                            

Larnaka 6018, Cypr 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 
www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

ERIGO I Sp.z.o.o. Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 
www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

ERIGO II Sp.z.o.o. Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 
www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

ERIGO III Sp.z.o.o. Ul. Skórzewska 35, 62-081 

Wysogotowo k. Poznania 

(061) 66 41 986 

(061) 661 41 960 
www.grupapbg.pl  biuro@pbgdom.pl  

ENERGOPOL 
UKRAINA 

Ul. Kondratiuka 1                      

04-201 Kijów 

+380 (44)4304720 

+380 (44)4322967 
21509.ua.all.biz  brak 

FPM SA Ul. Towarowa 11                       

43-190 Mikołów 
(32) 73 79 000 

www.fpmsa.com  sekretariat@fpmsa.com    

PGL-DOM Sp. 
z.o.o. 

ul. Bukowa 1                              

47-400 Racibórz, 

032/415-55-29, 
032/415-55-02 

brak domrac@poczta.onet.pl  

RAFAKO 
ENGINEERING 
Sp.z.o.o. 

Łąkowa 33,                                

47-400 Racibórz 

 

(32) 410-11-07 
(32) 415-34-27 www.rafako.com.pl info@rafako.com.pl  

RAFAKO 
ENGINEERING 
SOLUTION doo 

Łąkowa 33,                                

47-400 Racibórz 

 

(32) 410-11-07 
(32) 415-34-27 www.rafako.com.pl info@rafako.com.pl  

RAFAKO Hungary 
Kft. 

Łąkowa 33,                                

47-400 Racibórz 

(32) 410-11-07 
(32) 415-34-27 

www.rafako.com.pl 
 

info@rafako.com.pl  

 

VIII. POSIADANE ODDZIAŁY 

 

Oddziały podmiotu dominującego – PBG SA: 

brak 

 

Oddziały RAFAKO SA: 

Oddział w Turcji 
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ROZDZIAŁ IV: RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG W 2013 ROKU 

 

I. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH 

 

Tabela 25: Określenie liczby udziałów w jednostkach powiązanych 

Spółka powiązana 

Powiązanie Stan na 31.12.2013 r. Stan na dzień złożenia oświadczenia 

Podmiot 
wiążący 

Rodzaj 
powiązania 

Liczba 
udziałów/   

akcji 

Wartość 
nominalna 

udziałów/akcji 

Liczba 
udziałów/ 

akcji 

Wartość nominalna 
udziałów/akcji 

KWG SA w upadłości 
układowej 

PBG SA sp. zależna 28.700 2.870.000,00 zł 28.700 2.870.000,00 zł 

PBG Dom Sp. z o.o. PBG SA sp. zależna 550.000 55.000.000,00  zł 550.000 55.000.000,00 zł 

BROKAM Sp. z o.o. PBG SA sp. zależna 12.000 12.000.000,00 zł 12.000 12.000.000,00 zł 

PBG AVATIA Sp. z o.o. w 
upadłości układowej 

PBG SA sp. zależna 999 49.950,00 zł 999 49.950,00 zł 

Wschodni Invest Sp. z o.o. PBG SA  sp. zależna 37.740 3.774.000,00 zł 37.740 3.774.000,00 zł 

PBG Ukraina Publiczna 
Spółka Akcyjna 

PBG SA sp. zależna 222.227 888.908.00 UAH 222.227 888.908.00 UAH 

BATHINEX Sp. z o.o. PBG SA sp. zależna 50 50.000,00 zł 50 50.000,00 zł 

PBG Operator  Sp. z o.o.  PBG SA sp. zależna 50 5.000,00 zł 50 5.000,00 zł 

PBG oil & gas PBG SA sp. zależna 50 5.000,00 zł 50 5.000,00 zł 

PBG Bułgaria Sp. z o.o. PBG SA sp. zależna - 35.000,00 BGN - 35.000,00 BGN 

RAFAKO SA 

PBG SA 

Multaros 
Trading 

Company 
Limited z/s 
w Nikozji 

sp. zależna 

 

sp.pośrednio 
zależna 

7.665.995 

 

34.800.001 

15.331.998,00 zł 

 

69.600.002,00 zł 

7.665.995 

 

34.800.001 

15.331.998,00 zł 

 

69.600.002,00 zł 

Multaros Trading 
Company Limited z/s w 
Nikozji 

PBG SA sp. zależna 526.000 526.000,00 EUR 526.000 526.000,00 EUR 

FPM SA RAFAKO SA sp. pośrednio  
zależna 

1.376.508 4.363.530,36 zł 1.376.508 4.363.530,36 zł 

PGL-DOM Sp. z o.o. RAFAKO SA sp. pośrednio  
zależna 

607 6.070.000,00 zł 607 6.070.000,oo zł 

RAFAKO ENGINEERING    
Sp. z o.o. 

RAFAKO SA sp. pośrednio  
zależna 

1000 500.000,00 zł 1000 500.000,00 zł 

RAFAKO ENGINEERING 
SOLUTION doo 

RAFAKO SA sp. pośrednio  
zależna 

1 38.500,00 euro 1 38.500,00 EUR 
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RAFAKO Hungary Kft. RAFAKO SA sp. pośrednio  
zależna 

1 40.000,00 HUF 1 40.000,00 HUF 

Górecka Projekt Sp. z o.o. 
PBG Dom 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio  

zależna 
1000 50.000,00 zł 100 50.000,00 zł 

Villa Poznań  Sp. z o.o. 
PBG Dom   

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
21.100 2.110.000,00 zł 21.10 2.110.000,00 zł 

PBG Dom Invest III              
Sp. z o.o. 

PBG Dom   

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

PBG ERIGO Sp. z o.o. 

PBG SA sp. zależna 100.000 5.000.000,00 zł 100.000 5.000.000,00 zł 

PBG Dom 
Invest 

Limited 

sp. pośrednio 

zależna 
120.000 6.000.000,00 zł 120.000 6.000.000,00 zł 

PBGDOM Invest Limited 
PBG Dom   

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
4.000 4.000,00 EUR 4.000 4.000,00 EUR 

PBGDOM Capital Limited 
PBG ERIGO 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
11.000 11.000,00 EUR 11.000 11.000,00 EUR 

ERIGO I Sp. z o.o. 
PBG ERIGO 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

ERIGO II Sp. z o.o. 
PBG ERIGO 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

ERIGO III Sp. z o.o. 
PBG ERIGO 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

Energopol Ukraina 
Wschodni 

Invest               

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
51 123.981,00 UAH 51 123.981,00 UAH 

PBG Dom Invest II                      
Sp. z o.o. 

PBG Dom 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
255 25.500,00 zł 255 25.500,00 zł 

Galeria Kujawska Nova 
Sp. z o.o. 

PBG Dom 

Sp. z o.o. 
sp. pośrednio 

zależna 

100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

Villa 

Poznań 
- 00,00 zł - 00,00 zł 

Galeria Kujawska               
Sp. z o.o. 

PBG Dom 
Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 
zależna 

9.126 4.563.000,00 zł 9.126 4.563.000,00 zł 

Galeria 
Kujawska 

Nova             
Sp. z o.o. 

92 46.000,00 zł 92 46.000,00 zł 

ENERGOTECHNIKA 
ENGINEERING Sp. z o.o. 

RAFAKO 
ENGINEERI

NG                 

Sp. z o.o. 

sp. pośrednio 

zależna 
500 5 000,00 zł 500 5 000,00 zł 

Galeria Kujawska Nova 
PBG DOM sp. zależna 9217 107.469,23 zł 9217 107.469,23 
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Sp. z o.o. Sp. k. Galeria 
Kujawska 

Nova Sp. z 

o.o. 

1 1.085,54 zł 1 1.085,54 

PBG ERIGO FINANSE            
Sp. z o.o. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

PBG Dom Invest X Sp. z 
o.o. Invest I S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 500.000 50.000,00 zł 500.000 50.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT           
Sp. z o.o. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

City Development              
Sp. z o. o. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 71.000 3.550.000,00 zł 71.000 3.550.000,00 zł 

ECORIA Sp. z o.o. 
PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 1.000 50.000,00 zł 1.000 50.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT         
Sp. z o.o. Malta Hotel 
S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 500.000 50.000,00 zł 500.000 50.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT           
Sp. z o.o. Strzeszyn S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 500.000 50.000,00 zł 500.000 50.000,00 zł 

PBG Dom Invest X              
Sp. z o.o. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 100 5.000,00 zł 100 5.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT             
Sp. z o.o. PLATAN HOTEL 
S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 8.900.000 890.000,00 zł 8.900.000 890.000,00 zł 

PBG Dom Invest X                
Sp. z o.o. Złotowska 51 
S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 1.250.000 125.000,00 zł 1.250.000 125.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT                
Sp. z o.o. ECORIA II S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 500.000 50.000,00 zł 500.000 50.000,00 zł 

PBG ERIGO PROJEKT            
Sp. z o.o. QUADRO House 
S.K.A. 

PBG Erigo 

Sp. z o.o. 
sp. zależna 500.000 50.000,00 zł 500.000 50.000,00 zł 
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Poza wymienionymi wyżej spółkami PBG posiada udziały w następujących jednostkach: 

 

Tabela 26: Liczba udziałów w pozostałych jednostkach gospodarczych 

Lp. Nazwa spółki 
Liczba udziałów w 

posiadaniu PBG 

Wartość nominalna 

udziałów (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym i 

ogólnej liczbie 

głosów (%) 

1. Poner Sp. z o.o. 399 399.000,00 19,00 

2. Energia Wiatrowa PL Sp. z o.o. 230 11.500,00 18,70 

3. Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. 60 30.000,00 15,00 

4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ 60 600,00 0,01 

5.  
Strateg Capital Sp. z .o.o. w upadłości 

układowej 250 250.000,00 100,00 

6. Hydrobudowa Polska SA w likwidacji 82.302.263 82.302.263,00 39,09 

7.  PBG Technologia Sp. z o.o.  w likwidacji 46.100 23.050.000,00 100,00 

8. Aprivia SA w likwidacji 14.775.999 14.775.999,00 20,52 

9. Energomontaż Południe SA w likwidacji 46.333.520 46.333.520,00 65,28 

 

Po dacie bilansowej spółka PBG nie dokonała transakcji nabycia udziałów w innych jednostkach 

gospodarczych.  
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II. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG  

 

Tabela 27: Istotne dla działalności GK PBG umowy zawarte w okresie objętym sprawozdaniem oraz po dacie 
bilansowej 

Data zawarcia 

umowy 

Strony umowy Przedmiot umowy Istotne warunki 

28.03.2013 

 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
warunkowej 

 

Zleceniodawca: 

Mostostal 
Warszawa SA 

 

Wykonawca:   

Rafako SA 

Aneks numer 3 do 
warunkowej umowy z dnia 
18.12.2012r., dotyczącej 
zaprojektowania, dostawy i 
montażu części 
technologicznej dla dwóch 
linii Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 
składającej się z rusztu, 
kotła i instalacji 
oczyszczania spalin. 

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym tj. 
ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku, gdy klient końcowy tj. 
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie zaakceptuje 
bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy.  

Na mocy Aneksu Nr 3 strony Umowy przedłużyły termin do 
którego musi spełnić się warunek rozwiązujący z dnia 29 marca 
2013r. do dnia 1 maja 2013r.  

Więcej w: RB RFK 15/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_15_2013_Mostostal_Aneks%203.pdf 

 29.04.2013 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
warunkowej 

Zleceniodawca: 

Mostostal 
Warszawa SA 

 

Wykonawca:   

Rafako SA 

Aneks numer 4 do 
warunkowej umowy z dnia 
18 grudnia 2012 roku 
dotyczącej 
zaprojektowania, dostawy i 
montażu części 
technologicznej dla dwóch 
linii Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 
składającej się z rusztu, 
kotła i instalacji 
oczyszczania spalin. 

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym tj. ulegnie 
ona rozwiązaniu w przypadku gdy klient końcowy - Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego - nie zaakceptuje bezwarunkowo 
Wykonawcy oraz warunków Umowy.  
 
Na mocy Aneksu Nr 4 strony Umowy przedłużyły termin, do 
którego musi spełnić się warunek rozwiązujący z dnia 1 maja  2013 
roku do dnia 31 maja 2013 roku. Ponadto strony ustaliły, że z uwagi 
na powyższe przedłużenie terminu, strony zmieniają treść 
postanowień umowy warunkowej z dnia 18 grudnia 2012 roku w 
ten sposób, że termin realizacji tej umowy ulegnie przedłużeniu o 
ilość dni opóźnienia faktycznej daty bezwarunkowego 
zaakceptowania warunków tej umowy przez klienta końcowego 
(Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) w stosunku do daty 15 
kwietnia 2013 roku. 
 

Więcej w: RB RFK 16/2013:  http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_16_2013_Mostostal_Aneks%204.pdf 



Sprawozdanie Zarządu PBG SA  w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG – za rok 2013 

 

77 

 

16.05.2013 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
(projekt Opole) 

Zleceniodawca: 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA  

Wykonawca:   

Konsorcjum: 
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

Aneks do umowy na 
budowę bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z dnia 15 
lutego 2012 roku 

Na mocy aneksu strony: 
 
i. w kontekście podjętej przez Zamawiającego decyzji o 
zamknięciu zadania inwestycyjnego "Projekt Opole II", ustaliły 
zasady na jakich zostanie dokonane rozliczenie kosztów 
poniesionych przez Generalnego Wykonawcę w związku z 
pracami przygotowawczymi związanymi z wykonaniem Umowy, a 
następnie dokonany zostanie zwrot takich kosztów przez 
Zamawiającego,  
 
ii. ustaliły zasady postępowania w przypadku braku zwrotu przez 
Generalnego Wykonawcę zaliczki otrzymanej od Zamawiającego 
w sytuacjach, w których Generalny Wykonawca zobowiązany 
będzie do zwrotu takiej zaliczki lub jej części pozostałej po 
rozliczeniu kosztów, o których mowa w pkt. i powyżej, 
 
iii. wydłużyły termin określający możliwość wydania przez 
Zamawiającego zawiadomienia o zamiarze wydania polecenia 
rozpoczęcia prac na tym projekcie do trzech miesięcy od dnia 
zawarcia aneksu. 

Więcej w: RB RFK 17/2013:  http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2017_%20aneks%20opole(1).pdf 

 

22.05.2013 

 

Zleceniodawca: 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA 

 

Wykonawca:   

Rafako SA 

Umowa, której przedmiotem 
jest Modernizacja instalacji 
odsiarczania spalin na 
blokach nr 5 i 6 w PGE GiEK 
SA Oddział Elektrownia 
Bełchatów. 

 
Wartość umowy: 116.000.000 zł netto (142.680.000 zł brutto). 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2014 roku. 
 
Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 20% 
wynagrodzenia umownego netto, przy czym ich zapłata w 
maksymalnej kwocie nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych 
kar, jednakże maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z wszelkich tytułów nie może 
przekroczyć 100% ceny umownej netto. 
 
Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych 
w tego typu umowach. 
Jako kryterium uznania w/w umowy za znaczącą przyjęto 10% 
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 
czterech ostatnich kwartałów obrotowych. 

 
Więcej w: RB RFK 18/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2018_PGEx(1).pdf 

 

27.05.2013 

 

Umowa 
konsorcjum 

Rafako SA 

 

North China 
Power 
Engineering Co., 
Ltd. of China 
Power 
Engineering 
Consulting 
Group z siedzibą 
w Pekinie 

Umowa konsorcjum 
dotycząca zakresu prac 
przypadających Spółce w 
ramach kontraktu na 
"Budowę nowych mocy w 
technologiach węglowych 
w Tauron Wytwarzanie SA – 
Budowa bloku 
energetycznego o mocy 
800 - 910 MW na parametry 
nadkrytyczne w Elektrowni 
Jaworzno III – Elektrownia II – 
w zakresie: kocioł parowy, 
turbozespół, budynek 
główny, część elektryczna i 
AKPiA bloku” 

W celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki warunki 
handlowe Umowy zostały utajnione przez Spółkę na podstawie 
art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, o czym Spółka poinformowała w 
dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego stosownym 
zawiadomieniem. 
 
Spółka przekaże informacje dotyczące warunków zawartej 
Umowy do publicznej wiadomości do dnia 31 lipca 2013 roku tj. do 
dnia, do którego planowane jest zawarcie Kontraktu z 
Zamawiającym. 

 
Więcej w: RB RFK 20/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2020_Chiny.pdf 
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29.05.2013 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
warunkowej 

Zleceniodawca: 

Mostostal 
Warszawa SA 

Wykonawca:   

Rafako SA 

Aneks nr 5 do warunkowej 
umowy z dnia 18 grudnia 
2012 roku dotyczącej 
zaprojektowania, dostawy i 
montażu części 
technologicznej dla dwóch 
linii Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 
składającej się z rusztu, 
kotła i instalacji 
oczyszczania spalin. 

Na mocy Aneksu Nr 5 strony Umowy przedłużyły termin, do 
którego musi spełnić się warunek rozwiązujący z dnia 31 maja  
2013 roku do dnia 7 czerwca 2013 roku.  
 
Ponadto strony ustaliły, że z uwagi na powyższe przedłużenie 
terminu, strony zmieniają treść postanowień Umowy w ten sposób, 
że termin realizacji tej umowy ulegnie przedłużeniu o ilość dni 
opóźnienia faktycznej daty bezwarunkowego zaakceptowania 
warunków tej umowy przez klienta końcowego (Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego) w stosunku do daty 15 kwietnia 2013 
roku. 

Więcej w: RB RFK 21/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2020_Chiny.pdf 

07.06.2013 

 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
warunkowej 

Zleceniodawca: 

Mostostal 
Warszawa SA 

 

Wykonawca:   

Rafako SA 

Aneks numer 6 do 
warunkowej umowy z dnia 
18 grudnia 2012 roku 
dotyczącej 
zaprojektowania, dostawy i 
montażu części 
technologicznej dla dwóch 
linii Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 
składającej się z rusztu, 
kotła i instalacji 
oczyszczania spalin. 

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 7/2013 Umowa 
została zawarta pod warunkiem rozwiązującym tj. ulegnie ona 
rozwiązaniu w przypadku gdy klient końcowy - Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego - nie zaakceptuje bezwarunkowo 
Wykonawcy oraz warunków Umowy.  
 
W dniu 5 czerwca 2013 roku Klient zaakceptował projekt 
koncepcyjny wraz z projektem technologicznym dla budowy 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie, co stanowi 
o bezwarunkowej akceptacji Wykonawcy w związku z czym 
warunek rozwiązujący, o którym mowa powyżej, nie ziścił się, a 
Umowa weszła w życie z dniem 28 lutego 2013 roku. 
 
Ponadto strony Umowy zmieniły postanowienia Kontraktu 
Podwykonawczego w zakresie  Terminu ukończenia całości Robót 
(rozumianego jako wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robót) – na dzień 4 lipca 2015 roku oraz koniec ruchu próbnego i 
testowego (rozumianego jako wystawienie Świadectwa 
Wykonania) – na dzień 4 grudnia 2015 roku, a także ustaliły, że w 
przypadku przekazania przez Mostostal Warszawa S.A. terenu 
budowy dla zakresu prac realizowanego przez RAFAKO S.A. po 
terminie 15 marca 2014 roku,  automatycznej zmianie ulegnie 
termin realizacji tej umowy o ilość dni opóźnienia faktycznej daty 
przekazania terenu budowy dla zakresu prac realizowanego przez 
RAFAKO S.A. w stosunku do daty 15 marca 2014 roku. 

Więcej w: RB RFK 23/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_23_2013_Mostostal_Aneks%206_v%205.pdf 

12.06.2013 

Zleceniodawca:  

PGNIG SA  w 
Warszawie 
oddział w 
Sanoku 

Wykonawca:   

Konsorcjum w 
składzie: PBG oil 
and gas Sp. z 
o.o. (Lider 
Konsorcjum) oraz 
ControlTec Sp. z 
o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu 
(Partner 
Konsorcjum) 

Przedmiotem umowy jest 
należyte i kompleksowe 
zrealizowanie w terminie do 
11 lipca 2014 roku robót 
budowlano – montażowych 
Zadania Inwestycyjnego pn. 
„Zabudowa dodatkowej 
sprężarki na PMG Husów w 
ramach Projektu pn. 
Rozbudowa PMG Husów” 
(dalej „Inwestycja”). 

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Konsorcjum otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  16 384 717,29 zł netto, 
powiększone o obowiązującą stawkę VAT. 
Szacunkowy przychód należny POG za realizację prac 
uzgodnionych w ramach podziału zakresów pomiędzy członków 
Konsorcjum ma wynieść około 13,3 mln zł. 
Okres zgłaszania wad przez PGNiG wynosi 36 miesięcy od daty 
podpisania bezusterkowego  Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji. 
Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 100% wartości 
wynagrodzenia netto. 
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Więcej w: RB PBG 17/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/17-2013-zawarcie-istotnej-umowy-przez-spolke-
zalezna.html 

25.07.2013 
 
Umowa 
współpracy 

Rafako SA 

China Power 
Engineering 
Consulting 
Group 
Corporation 
(CPECC) z 
siedzibą w 
Pekinie oraz 
NCPE 

Umowa współpracy 
dotycząca wspólnej 
realizacji Kontraktu, który  
ma zostać zawarty między 
Spółką i spółką Mostostal 
Warszawa SA (działającymi 
jako konsorcjum) a Tauron 
Wytwarzanie SA  

W celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki podanie do 
publicznej wiadomości warunków handlowych Umowy zostało 
opóźnione przez Spółkę na podstawie art. 57 ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, o czym Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym 
Komisję Nadzoru Finansowego stosownym zawiadomieniem. 

Więcej w: RB RFK 29/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2029_Chiny_4.pdf 

 04.08.2013 
 
Umowa 
konsorcjum 

Mostostal 
Warszawa SA 

 

Rafako SA 

Zmieniona i ujednolicona 
umowa konsorcjum 
dotycząca Projektu 
Jaworzno zawarta 
pierwotnie dnia 17 
października 2012 roku 

Główne zmiany w stosunku do pierwotnej umowy konsorcjum 
wprowadzone Zmienioną Umową Konsorcjum zakładają:  
a) wykonanie przez RAFAKO 99,99% prac na Projekcie Jaworzno 
oraz odpowiednio 0,01 % prac przez Mostostal Warszawa;  
b) podział wynagrodzenia należnego każdemu z partnerów 
konsorcjum na Projekcie Jaworzno odpowiadający nowemu 
procentowemu zakresowi prac realizowanych przez danego 
partnera; 
c) RAFAKO, jako lider konsorcjum, uprawniony będzie do 
podejmowania samodzielnych decyzji oraz reprezentowania 
konsorcjum wobec zamawiającego w związku z Projektem 
Jaworzno, z wyłączeniem zamkniętego katalogu spraw 
zastrzeżonych Zmienioną Umową Konsorcjum do wspólnej decyzji 
partnerów konsorcjum. 

Więcej w: RB RFK 31/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_31_Umowa%20z%20Mostostal_Jaworzno.pdf 

04.08.2013 
 
Umowa 
dodatkowa 

Mostostal 
Warszawa SA 

 

Rafako SA 

Umowa Dodatkowa określa 
warunki handlowe, na 
jakich strony uzgodniły 
nowe zasady współpracy 
na Projekcie Jaworzno w 
tym wynagrodzenie należne 
Mostostal Warszawa za 
zmniejszenie jego udziału w 
wynagrodzeniu i zakresie 
prac na Projekcie 
Jaworzno. 

Spółka opóźniła publikację warunków handlowych, na jakich 
strony zawarły Umowę Dodatkową, o czym spółka poinformowała 
Komisję Nadzoru Finansowego stosownym pismem. Opóźnienie 
zostało dokonane z uwagi na fakt, że ujawnienie warunków 
handlowych na obecnym etapie mogłoby naruszyć słuszny interes 
RAFAKO. RAFAKO poinformuje opinię publiczną o warunkach 
handlowych Umowy Dodatkowej osobnym raportem bieżącym w 
chwili, gdy taka publikacja nie będzie naruszać słusznego interesu 
RAFAKO, jednakże nie później niż do dnia 1 października 2013 
roku., tj. w następnym dniu po dniu w którym upływa okres 
związania ofertą na Projekt Jaworzno (patrz Raport bieżący nr 
30/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku). 

Więcej w: RB RFK 31/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_31_Umowa%20z%20Mostostal_Jaworzno.pdf 
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13.08.2013 

Aneks do 
znaczącej 
umowy 
(projekt 
Opole). 

Zleceniodawca: 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA  

 

Wykonawca:   

Konsorcjum: 
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

Aneks do umowy na 
budowę bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z dnia 15 
lutego 2012 roku 

Na mocy aneksu Strony ustaliły, że dodatkowym warunkiem 
wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie i wdrożenie 
warunków regulujących relacje pomiędzy Zamawiającym, 
Generalnym Wykonawcą i/lub Podwykonawcą, a PKO Bankiem 
Polskim S.A., obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i 
zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy. 

Ponadto, Strony ustaliły, że Zamawiający ma możliwość 
wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac nie później niż w 
terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (tj. do dnia 15 
lutego 2014 roku), przy czym Polecenie Rozpoczęcia Prac może 
zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia 
przez Zamawiającego powiadomienia o planowanym 
wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac. 

Jednocześnie, Generalny Wykonawca otrzymał w dniu dzisiejszym 
od Zamawiającego powiadomienie o planowanym terminie 
wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac, w którym Zamawiający 
wskazał, że planuje wydać Pozwolenie Rozpoczęcia Prac w dniu 
15 grudnia 2013 roku, pod warunkiem uprzedniego spełnienia 
wszystkich warunków przewidzianych Umową do wydania ww. 
dokumentu. 

Więcej w: RB RFK 32/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/32_Raport%20biezacy%20aneks%20opole%2014_08_2013_35168242_1%20_2_

.pdf 

 

13.08.2013 

List intencyjny 
(projekt Opole) 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA  

Konsorcjum: 
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

PKO BP SA 

Alstom Power          
Sp. z o.o.  

List intencyjny dotyczy 
projektu budowy bloków nr 
5 i 6 w Elektrowni Opole 
realizowanego przez 
Konsorcjum w ramach 
umowy z dnia 15 lutego 
2012 r. 

Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie warunków 
przystąpienia Alstom do realizacji Projektu oraz ustalenie zakresu 
niezbędnych zmian w dokumentacji Projektu związanej z 
przystąpieniem Alstom.  

Strony listu intencyjnego zadeklarowały wolę określenia warunków 
przystąpienia Alstom do Projektu oraz podpisania niezbędnych 
zmian do dokumentacji Projektu do dnia 30 września 2013 roku. 

Więcej w: RB RFK 33/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/33_Raport%20biezacy%20list%20intencyjny%2013_08_2013_35168254_1.pdf 

 

26.08.2013 
Energomontaż-
Południe SA w 
upadłości 
układowej 
(Emitent, Spółka)  

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

Aneks z dnia 7 sierpnia 2013 
r. do umowy z dnia 17 
kwietnia 2012 r. na 
wykonanie zbiorników 
paliwowych w ramach 
projektu modernizacji i 
rozbudowy składu MPS 
zlokalizowanego na 
terytorium kraju (Aneks).  

Na mocy Aneksu postanowiono wyłączyć spod realizacji przez 
Emitenta część prac objętych ww. umową i obniżyć kwotę 
wynagrodzenia umownego do kwoty 26,5 mln zł. Szacunkowa 
wartość umowy na dzień publikacji raportu bieżącego nr 18/2012 
wynosiła 32,8 mln zł. W związku z powyższym zmianie uległ 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac. Termin realizacji 
określony na dzień 30 czerwca 2014 r. jak i pozostałe warunki 
umowne nie uległy zmianie.  

Więcej w: RB EPD 33/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2629,955/d,raporty_bezace_podstrona,aktualizacja-
informacji-nt-umowy-podwykonawczej-na-wykonanie-zbiornikow-paliwowych.htm 
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10.09.2013 
 
Zawarcie 
aneksu do 
umowy 
znaczącej na 
budowę 
Terminalu LNG 
w Świnoujściu. 

Zleceniodawca: 

Polskie LNG SA 

 

Wykonawca: 

Lider Konsorcjum 
Saipem S.p.A. 
oraz Partnerzy: 
Saipem S.A., 
SAIPEM Canada 
Inc., Techint 
Compagnia 
Tecnica 
Internazionale 
S.p.A., PBG SA w 
upadłości 
układowej oraz 
PBG Energia Sp. 
z o .o. (dawniej 
PBG Export Sp. z 
o.o.). 

Opracowanie projektu 
wykonawczego oraz 
wybudowanie i przekazanie 
do użytkowania Terminalu 
regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. 

Na mocy aneksu wprowadzono następujące, istotne zmiany do 
umowy: 
 
- w zakresie technologii, z inicjatywy Konsorcjum, uzgodniono 
zmianę technologii schładzania Terminalu; 
 
- w konsekwencji zmiany technologii, zwiększeniu o kwotę 
278.775.000 zł uległo wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu 
realizacji Kontraktu. Tym samym wynagrodzenie Konsorcjum 
wzrosło z aktualnej kwoty 2.088.976.000 zł netto (aktualizacja 
wynagrodzenia publikowana była raportem bieżącym 12/2011 z 
dnia 10 lutego 2011 i raportem bieżącym 80/2011 z dnia 23 
grudnia 2011) do kwoty 2.367.751.000 zł netto;      
 
- w konsekwencji zmiany technologii, zmianie uległa również data 
podpisania protokołu odbioru do użytkowania Inwestycji z 30 
czerwca 2014 roku na 30 grudnia 2014 roku. 
 
Ponadto, na wniosek Zamawiającego, Konsorcjum przedłużyło o 6 
miesięcy zarówno okres odpowiedzialności za wady jak i okres 
wsparcia eksploatacyjnego. 

Więcej w: RB PBG 27/2013 http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/27-2013-zawarcie-aneksu-do-umowy-
znaczacej-na-budowe-terminalu-lng-w-swinoujsciu.html 

09.10.2013 
 
Umowa 
dodatkowa 
 
 

Rafako S.A. 

CPECC 
Projekt Jaworzno 

Na podstawie umowy CPECC potwierdziło gotowość 
samodzielnej realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z 
umowy o współpracy. Zawarcie ww. umowy spowodowane jest 
faktem, że Spółka i CPECC rozważają realizację kontraktu bez 
udziału NCPE. 

Więcej w: RB RFK 38/2013:  http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_38_umowa%20z%20CPECC_09_09_2013.pdf 

11.10.2013 
 
 
Aneks do 
znaczącej 
umowy 
(projekt Opole) 
 

Zleceniodawca: 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA  

Wykonawca:   

Konsorcjum: 
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

Aneks do umowy na 
budowę bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z dnia 15 
lutego 2012 r.  

 
Na mocy aneksu, Alstom Power sp. z o.o. został dopisany do listy 
podwykonawców preferowanych przez Generalnego 
Wykonawcę.  
 
Ponadto Strony ustaliły warunki wypłaty Generalnemu 
Wykonawcy drugiej raty zaliczki przez Zamawiającego. Generalny 
Wykonawca zobowiązał się do zdeponowania otrzymanej od 
Zamawiającego pierwszej raty zaliczki na rachunkach 
powierniczych każdego z członków konsorcjum, przy czym 
pierwsza rata zaliczki zostanie przekazana przez Zamawiającego 
Generalnemu Wykonawcy po otrzymaniu przez Zamawiającego 
gwarancji zwrotu zaliczki odpowiadającej w łącznej wysokości 
kwocie pierwszej i drugiej raty zaliczki. 
 

Więcej w: RB RFK 39/2013:  http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2039_Aneks_projekt%20Opole.pdf 
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11.10.2013 
 
 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna 
SA  

Konsorcjum: 
Rafako S,, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

PKO BP SA 

Alstom Power  
Sp. z o.o  

Umowa określająca warunki 
wsparcia przez Bank 
realizacji Projektu, w 
szczególności poprzez 
udzielenie gwarancji 
przewidzianych w treści 
umowy na budowę bloków 
nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z 
dnia 15 lutego 2012 r. 

Przedmiotem umowy jest określenie katalogu wszystkich 
dokumentów oraz katalogu czynności prawnych lub faktycznych 
w relacji pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą, 
Alstom a Bankiem, obejmujących między innymi zasady 
finansowe, warunki rozliczeń i zabezpieczenia płatności, których 
zawarcie lub dokonanie stanowi warunek konieczny, ale nie 
wyłączny wsparcia przez Bank realizacji Projektu („Warunki 
Banku”).  
 
Wejście w życie Warunków Banku nastąpi pod warunkiem: (i) 
podjęcia przez Bank decyzji kredytowych oraz (ii) złożenia przez 
członków konsorcjum oświadczeń o uzyskaniu niezbędnych zgód 
na spełnienie Warunków Banku, w szczególności zawarcie umów, 
zmiany zawartych umów oraz ustanowienie zabezpieczeń 
wymaganych przez Bank. 
 
Zawarta umowa dotycząca Warunków Banku została uznana za 
znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy ona Umowy na realizację 
Projektu, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów 
ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech 
ostatnich kwartałów obrotowych. 

Więcej w: RB RFK 40/2013:  
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB%2040_Umowa_projekt%20Opole_katalog%20dokumentow.pdf 

18.10.2013 
 
 

Zleceniodawca: 

Synthos Dwory 7 
spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnoś
cią SKA 

 

Wykonawca: 

Rafako SA 

Budowa kotła fluidalnego u 
Zamawiającego. 

Wartość umowy wynosi 151.650.000,00 zł. netto (186.529.500,00 zł. 
brutto). 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy upływa w styczniu 2016 roku. 
 
Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 35% 
wynagrodzenia umownego netto, przy czym ich zapłata w 
maksymalnej kwocie nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych 
kar, jednakże maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z wszelkich tytułów nie może 
przekroczyć 130% ceny umownej netto. 
 
Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych 
w tego typu umowach. 

Więcej w: RB RFK 42/2013:  http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_42_kontrakt_Syntos.pdf 
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18.10.2013 

ENERGOMONTAŻ
-POŁUDNIE SA w 
upadłości 
likwidacyjnej 
(Emitent, Spółka)  

 

PBG SA w 
upadłości 
układowej (PBG) 

 

Porozumienie w sprawie 
rozwiązania umowy 
podwykonawczej na 
wykonanie zbiorników 
paliwowych 

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości 
likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 października 
2013 r. pomiędzy PBG S.A. w upadłości układowej (PBG) a 
Emitentem doszło do zawarcia porozumienia w sprawie 
rozwiązania przedmiotowej umowy podwykonawczej. Powodem 
zawarcia porozumienia jest brak zgody PBG na przeniesienie praw 
i obowiązków wynikających z umowy na podmioty trzecie biorące 
udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym zbycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie do 
zawarcia porozumienia przyczynił się również fakt, iż Syndyk nie 
zamierza prowadzić działalności w zakresie prac budowlanych a 
nie mając możliwości przeniesienia umowy w tym zakresie na 
podmioty trzecie zmierza do zakończenia umowy w sposób 
optymalny dla wierzycieli i masy upadłości.  

Zgodnie z protokołem inwentaryzacji robót wartość prac 
pozostałych do wykonania w ramach rozwiązanej umowy jest 
znacząca i wynosi ok. 18 mln zł netto, co spełnia stosowane przez 
Spółkę kryterium uznawania umów za znaczące. 

Emitent ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za 
prace wykonane do dnia zawarcia porozumienia i jest 
zobowiązany w terminie 7 dni od daty zawarcia porozumienia do 
przekazania dokumentacji jakościowych związanych z 
wykonanymi robotami. Jednocześnie PBG dokona spłaty zaległej 
kwoty wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane, 
wynoszącej ok. 2,1 mln zł, realizując comiesięcznie częściowe 
płatności zaległości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. PBG 
odstąpiło od dochodzenia jakichkolwiek kar umownych 
związanych z rozwiązaniem umowy.  

Konsekwencją rozwiązania umowy jest zmniejszenie przychodów i 
portfela zleceń Emitenta. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami stron 
umowa w pewnej mierze będzie kontynuowana przez jednostkę 
zależną Emitenta - Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o., co 
neutralizuje skutki jej rozwiązania.  

Więcej w: RB EPD 38/2013:  http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2643,955/d,raporty_bezace_podstrona,porozumienie-w-
sprawie-rozwiazania-umowy-podwykonawczej-na-wykonanie-zbiornikow-paliwowych.htm 
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12.10.2013 
 
 

Zleceniodawca: 

Rafako SA 

 

Wykonawca: 

E001RK sp. z o.o. 

 

Umowa podwykonawcza w 
ramach realizacji umowy 
na budowę bloków nr 5 i 6 
w Elektrowni Opole z dnia 
15 lutego 2012 r. 

• Spółka jako wykonawca zleciła SPV-Rafako jako 
podwykonawcy realizację 100% zakresu prac i usług 
wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Opole, 
obejmujących także koordynację realizacji przedmiotu Umowy 
Podwykonawczej przez SPV-Rafako jako podwykonawcę i 
dalszych podwykonawców oraz nadzór nad realizacją przedmiotu 
Umowy Podwykonawczej przez dalszych podwykonawców, 
 
• SPV-Rafako jako podwykonawca będzie odpowiadał za 
zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami, przy czym w 
przypadku naruszenia przez SPV-Rafako postanowień Umowy 
Podwykonawczej w zakresie sposobu zawierania umów z dalszymi 
podwykonawcami, Spółka będzie mogła żądać od SPV-Rafako 
zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: 
jednego miliona złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, o 
ile na skutek takiego naruszenia Spółka zostanie wezwana przez 
Zamawiającego do zapłaty kary umownej zgodnie z 
postanowieniami Umowy Głównej, 
 
• Spółka wyraziła zgodę na powierzenie przez SPV-Rafako 
wykonania całości przedmiotu Umowy Podwykonawczej firmie 
Alstom Power sp. z o.o. („Alstom”) jako dalszemu podwykonawcy 
– na warunkach określonych w umowie pomiędzy SPV-Rafako 
oraz Alstom, 
 
• wynagrodzenie SPV-Rafako za realizację prac i usług 
wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Opole 
zostało określone na poziomie 3.965.520.000,00 zł (słownie: trzy 
miliardy dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów pięćset 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 
 
SPV-Rafako zamierza dedykować swoją działalność na potrzeby 
wykonania Umowy Głównej i w okresie jej obowiązywania nie 
będzie zaangażowana w jakiekolwiek inne przedsięwzięcie. 
Zawarcie przez każdego z członków Konsorcjum umów 
podwykonawczych ze spółkami zależnymi poszczególnych 
członków Konsorcjum, dedykowanymi do realizacji Projektu 
Opole, stanowiło jeden z warunków wsparcia przez bank 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. realizacji Projektu 
Opole, o których to warunkach Spółka poinformowała w raporcie 
bieżącym Nr 40/2013. Powierzenie przez każdego z członków 
Konsorcjum realizacji określonego w umowach 
podwykonawczych zakresu prac w ramach Projektu Opole 
poszczególnym spółkom zależnym każdego z członków 
Konsorcjum zapewni stałość przepływów pieniężnych na Projekcie 
Opole oraz zminimalizuje zagrożenie związane z niewykonywaniem 
lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z 
Umowy Głównej przez któregokolwiek z członków Konsorcjum. 

Więcej w: RB RFK 46/2013:  
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_46_Raport%20biezacy%20umowa%20podwykonawcza%20RFK-

SPV%20RFK_35175109_2.pdf 
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26.10.2013 
 
 

Zleceniodawca: 

SPV-Rafako 

 

Wykonawca: 

Alstom Power  
Sp. z o.o. 

 

Umowa 
podwykonawcza 
w ramach 
realizacji umowy 
na budowę 
bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z 
dnia 15 lutego 
2012 r. 

• SPV-Rafako powierzyła Alstom jako podwykonawcy, a Alstom zobowiązał 
się wobec SPV-Rafako do wykonania 100% zakresu prac i usług 
wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Opole, 
pomniejszonego o zakres zrealizowany już przez Spółkę („Zakres 
Podwykonawstwa Alstom”), 
 
• Alstom zobowiązał się wobec SPV-Rafako wykonać Zakres 
Podwykonawstwa Alstom (i) na zasadach regulujących wykonanie 
obowiązków Spółki w umowie konsorcjum i Umowie Głównej oraz (ii) na 
takich samych zasadach ponosić odpowiedzialność wobec SPV-Rafako za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zakresu Podwykonawstwa Alstom, 
w tym ponosić uzasadnione koszty poniesione przez SPV-Rafako wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Zakresu Podwykonawstwa 
Alstom, 
 
• w związku z powierzeniem Zakresu Podwykonawstwa Alstom, Alstom 
zobowiązał się dostarczyć Zamawiającemu, jako beneficjentowi gwarancji, 
Gwarancję Należytego Wykonania na poziomie 8% wynagrodzenia za 
Zakres Podwykonawstwa Alstom oraz Gwarancję Zwrotu Zaliczki, której 
kwota będzie odpowiadała kwocie zaliczki otrzymywanej przez Alstom za 
Zakres Podwykonawstwa Alstom, przy czym treść obu gwarancji będzie 
odpowiadać treści Gwarancji Należytego Wykonania oraz Gwarancji 
Zwrotu Zaliczki przewidzianej Umową Główną, 
 
• w zamian za Zakres Podwykonawstwa Alstom SPV-Rafako zobowiązało się 
do zapłaty na rzecz Alstom wynagrodzenia w kwocie 3.965.520.000,00 zł 
brutto (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów pięćset 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 
 
 
• Alstom zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 67.650.000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100) tytułem wynagrodzenia za prace zrealizowane dotychczas przez 
Spółkę w ramach Projektu Opole. 
 
Umowa Podwykonawcza została zawarta pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego na jej zawarcie w umowie wielostronnej pomiędzy 
Alstom, Spółką, PGE oraz pozostałymi członkami Konsorcjum realizującego 
Umowę Główną oraz pod warunkiem podpisania porozumienia pomiędzy 
Alstom a Konsorcjum. 
 
Podpisanie Umowy Podwykonawczej było jednym z warunków wejścia w 
życie ugody pomiędzy Spółką a Grupą Alstom, o której to ugodzie Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym Nr 41/13 z dnia 16 października 2013 r. 

Więcej w: RB RFK 47/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_47_Raport%20biezacy%20umowa%20podwykonawcza%20SPV%20RFK-

Alstom_35175116_3.pdf 

26.10.2013 
 
Porozumienie 
dodatkowe 
 
 

 

Zleceniodawca 

Rafako SA 

 

Wykonawca: 

Alstom Power      
Sp. z o.o.    

 

Porozumienie 
dodatkowe w 
ramach realizacji 
umowy na 
budowę bloków nr 
5 i 6 w Elektrowni 
Opole z dnia 15 
lutego 2012r. 

Alstom:  
 
• w ramach realizacji Projektu Opole zadeklarował gotowość zlecenia 
podmiotom Grupy Kapitałowej RAFAKO realizacji określonych prac i 
dostaw, przy czym oczekiwany poziom łącznych zamówień w ramach 
powyższych zleceń wynosi 650.000.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt 
milionów złotych 00/100). 
 
• zobowiązał się zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za roszczenia Polimex 
lub Mostostal wobec Spółki na podstawie umowy konsorcjum mogące 
powstać w związku z realizacją Projektu Opole, pod warunkiem, że Alstom 
będą przysługiwać prawa regresu wobec Polimex i Mostostal wynikające z 
umowy konsorcjum. 

Więcej w: RB RFK 47/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_47_Raport%20biezacy%20umowa%20podwykonawcza%20SPV%20RFK-

Alstom_35175116_3.pdf 
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25.10.2013 
 
Porozumienie 
dotyczące 
projektu Opole 
 

PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonal
na SA 

 

Konsorcjum:  
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA  

 

E001RK                 
Sp. z o.o.  

 

Polimex-Cekop 
Development 
sp. z o.o. w 
likwidacji (w 
trakcie 
rejestracji 
zmiany firmy 
na: Polimex 
Projekt Opole 
sp. z o.o.) 

 

Mostostal 
Power 
Development 
Sp. z o.o.  

 

Alstom Power 
Sp. z o.o.  

Porozumienie określa 
warunki współpracy 
pomiędzy 
sygnatariuszami w 
ramach realizacji 
umowy na budowę 
bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z 
dnia 15 lutego 2012r. 

Na mocy Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść projektów umów 
podwykonawczych pomiędzy Rafako i SPV-Rafako, Polimex i SPV-Polimex 
oraz Mostostal i SPV-Mostostal (dalej łącznie jako „Umowy Podwykonawcze 
z SPV”) oraz wyraził zgodę na ich zawarcie, przy czym strony Porozumienia 
uzgodniły, że każda SPV wykona swe zobowiązania wynikające z właściwej 
umowy podwykonawczej na rzecz Zamawiającego. Ponadto, na mocy 
Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść projektów umów 
podwykonawczych pomiędzy SPV-Rafako i Alstom, SPV-Polimex i Alstom 
oraz SPV-Mostostal i Alstom (dalej łącznie jako „Umowy Podwykonawcze z 
Alstom”) oraz wyraził zgodę na ich zawarcie, przy czym strony ustaliły, że 
Alstom wykona swe zobowiązania wynikające z ww. Umów 
Podwykonawczych z Alstom na rzecz Zamawiającego. 
 
Na mocy Porozumienia:  
 
• strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez Alstom na podstawie 
Umów Podwykonawczych z Alstom, w celu spełnienia obowiązku 
Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Konsorcjum z tytułu 
Umowy Głównej, obowiązku danego członka Konsorcjum zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz właściwej SPV z tytułu właściwej Umowy 
Podwykonawczej SPV oraz spełnienia obowiązku właściwej SPV zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Alstom na podstawie właściwej Umowy 
Podwykonawczej z Alstom, Zamawiający zobowiązał się, że zapłaci 
wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz Alstom na 
podstawie przekazów w rozumieniu art. 9211 kodeksu cywilnego; 
 
• strony ustaliły sposób dostarczenia przez Konsorcjum Gwarancji Zwrotu 
Zaliczki w rozumieniu Umowy Głównej, jak również sposób wypłaty przez 
Zamawiającego drugiej raty zaliczki; 
 
•strony ustaliły, że w związku z tym, iż Alstom będzie wykonywał obowiązki z 
Umów Podwykonawczych z Alstom na rzecz Zamawiającego, gwarancje 
bankowe lub ubezpieczeniowe, które zgodnie z postanowieniami Umów 
Podwykonawczych z Alstom Alstom jest zobowiązany przedłożyć na rzecz 
odpowiednio SPV-Rafako, SPV-Polimex i SPV-Mostostal w celu 
zabezpieczania wykonania zobowiązań Alstom wynikających z Umów 
Podwykonawczych z Alstom, Alstom przedłoży Zamawiającemu, przy czym 
beneficjentem ich, wskazanym w ich treści, będzie Zamawiający; 
 
• strony ustaliły warunki zwrotu przez Zamawiającego kwoty 277.399.440,00 
zł wniesionej przez Konsorcjum w pieniądzu tytułem Gwarancji Należytego 
Wykonania w rozumieniu Umowy Głównej; 
 
•członkowie Konsorcjum oraz Alstom zdefiniowali przypadki naruszenia 
warunków realizacji Projektu Opole w odniesieniu do członków Konsorcjum, 
w których to przypadkach pozostali członkowie Konsorcjum będą 
uprawnieni przejęcia całego zakresu prac strony naruszającej; 
 
Podpisanie porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Konsorcjum, SPV-
Rafako, SPV-Polimex, SPV-Mostostal oraz Alstom było jednym z warunków 
wejścia w życie ugody pomiędzy Spółką a Grupą Alstom, o której to 
ugodzie Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Nr 41/13 z dnia 16 
października 2013 r. 

Więcej w: RB RFK 48/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_48_Raport%20biezacy%20duze%20porozumienie_35175290_4.pdf 
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25.10.2013 
 
 
Porozumienie 
dotyczące 
projektu Opole 

 

Konsorcjum:  
Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA  

 

Alstom Power 
Sp. z o.o.  

Porozumienie 
określające warunki 
współpracy 
pomiędzy Alstom i 
Konsorcjum w 
ramach realizacji 
umowy na budowę 
bloków nr 5 i 6 w 
Elektrowni Opole z 
dnia 15 lutego 2012r. 

Na mocy porozumienia strony zaakceptowały objęcie przez Alstom funkcji 
generalnego projektanta oraz koordynatora prac projektowych na 
Projekcie Opole, przy czym zmiany wprowadzane przez Alstom jako 
generalnego projektanta nie mogą skutkować zmianą decyzji 
środowiskowej wydanej dla Projektu Opole oraz zmianą terminów realizacji 
Projektu Opole wynikających z Umowy Głównej. 
 
Alstom zobowiązał się wobec Polimex oraz Mostostal zaspokoić roszczenia 
odpowiednio Polimex oraz Mostostal wobec Spółki, mogące przysługiwać 
na podstawie umowy konsorcjum (i) z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Spółki przewidzianych w umowie 
konsorcjum jako obowiązki lidera Konsorcjum oraz (ii) z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zakresu prac, który Spółka zobowiązała się 
wykonać w ramach Projektu Opole. 
 
Podpisanie porozumienia pomiędzy Alstom i Konsorcjum było jednym z 
warunków wejścia w życie ugody pomiędzy Spółką a Grupą Alstom, o 
której to ugodzie Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Nr 41/13 z 
dnia 16 października 2013 r. 

Więcej w: RB RFK 49/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_49_Raport%20biezacy%20male%20porozumienie_35175287_1.pdf 
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29.10.2013 
 
Zaprzestanie 
współpracy z 
NCPE oraz 
CPECC na 
projekcie 
Jaworzno 
 
 
 

Rafako SA 

 

NCPE 

 

CPECC 

 

 

Rezygnacja ze 
współpracy z NCPE 
oraz CPECC w 
ramach projektu 
Jaworzno została 
spowodowana 
rozbieżnymi 
stanowiskami stron 
na realizację 
Kontraktu oraz 
niemożnością 
uzgodnienia 
ostatecznej treści 
umowy 
podwykonawczej 
pomiędzy Spółką, a 
CPECC. 

W związku z powyższym Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości warunki 
handlowe Umowy Konsorcjum oraz Umowy o współpracy, których publikacja została 
opóźniona przez Spółkę z uwagę na ochronę uzasadnionych interesów Spółki. 
1. Umowa Konsorcjum 
Na mocy Umowy Konsorcjum Spółka oraz NCPE uzgodniły, że: 
a) Będą wspólnie realizować zakres prac Spółki na Kontrakcie (w dniu 
podpisania Umowy Konsorcjum udział Spółki w zakresie prac wynosił 58,96% wszystkich 
prac na Kontrakcie); Spółka oraz NCPE miały uczestniczyć po połowie w przychodach 
i kosztach wykonania zakresu prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem; 
b) NCPE oraz Spółka będą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za realizację Kontraktu;  
c) NCPE zobowiązało się do uzyskania gwarancji bankowych w kwotach 
równych gwarancjom wymaganym Kontraktem dla zakresu prac Spółki (tj. gwarancji 
zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) od 
chińskiego banku, których beneficjentem byłby bank wskazany przez RAFAKO S.A. 
Jednocześnie Spółka zobowiązała się do uzyskania gwarancji wymaganych 
Kontraktem, od banku beneficjenta gwarancji NCPE, których beneficjentem miał być 
Zamawiający; 
d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego 
Spółka i NCPE powoływałyby po dwóch członków. Decyzje komitetu sterującego 
wymagały uzyskania zgody większości członków komitetu sterującego; 
e) Integralną częścią Umowy Konsorcjum stanowiła, zawarta pomiędzy Spółką 
i NCPE także w dniu 27 maja 2013 roku, umowa o współpracy („Umowa o współpracy 
z NCPE”), w której to umowie strony określiły szczegółowo zasady współpracy oraz 
wzajemnych rozliczeń w związku ze wspólną realizacją Kontraktu na podstawie Umowy 
Konsorcjum.  
Umowa Konsorcjum uległaby automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia 
do zawarcia Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku 
W dniu 28 października 2013 roku Umowa Konsorcjum oraz Umowa o współpracy z 
NCPE zostały rozwiązane przez NCPE i Spółkę.  
2. Umowa o współpracy 
Na mocy Umowy o współpracy strony uzgodniły, że: 
a) NCPE oraz CPEEC wykonają 50% zakresu prac na Kontrakcie 
przypadających na Spółkę za wynagrodzenie odpowiadające 50 % wynagrodzenia z 
Kontraktu. Dla potrzeb Umowy o współpracy Spółka zwiększyła swój udział na 
kontrakcie do 99,99% wszystkich prac na Kontrakcie; 
b) NCPE oraz CPEEC zobowiązały się do uzyskania gwarancji wystawionych na 
rzecz Zamawiającego (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania 
Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) w kwotach równych 99,99% gwarancji wymaganych 
Kontraktem; 
c) Spółka zobowiązała się do uzyskania gwarancji wystawionych na rzecz 
Zamawiającego (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania 
Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) w kwotach równych 0,01% kwot gwarancji 
wymaganych Kontraktem; 
d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego 
Spółka powoływałaby dwóch członków komitetu a NCPE i CPEEC po jednym członku. 
Decyzje komitetu sterującego wymagały uzyskania zgody większości członków 
komitetu sterującego; 
e) Strony uzgodniły, że szczegółowe zasady współpracy i wzajemnych 
rozliczeń zostaną ustalone w umowie podwykonawczej, która miała zostać 
wynegocjowana i zawarta przez strony w późniejszym terminie, przy czym NCPE oraz 
CPEEC miały ponosić solidarną odpowiedzialność ze Spółką wobec Zamawiającego 
za powierzoną im część realizacji Kontraktu; 
f) Zgodnie z Umową o współpracy w sytuacji, w której doszłoby do zawarcia 
Kontraktu, a jednocześnie: (i) Zamawiający nie zgodziłby się na podzlecenie prac 
przez Spółkę na rzecz NCPE oraz CPEEC, lub (ii) Zamawiający zgodziłby się na 
podzlecenie prac przez Spółkę na rzecz NCPE oraz CPEEC, ale zakres podzleconych 
prac byłby mniejszy niż 50% prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem, 
Spółka zobowiązana byłaby zatrudnić NCPE oraz CPEEC w charakterze doradcy i 
zapłacić im wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie, która miała zostać uzgodniona 
przez strony w umowie podwykonawczej. W przypadku braku wywiązania się przez 
Spółkę z ww. zobowiązań byłaby ona zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz 
NCPE oraz CPEEC w kwocie równej wynagrodzeniu należnemu NCPE oraz CPEEC z 
tytułu doradztwa; 
g) Strony postanowiły, że postanowienia Umowy o współpracy są nadrzędne 
nad postanowieniami Umowy Konsorcjum. 
 
Umowa o współpracy uległaby automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia 
do zawarcia Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
Umowa podwykonawcza do dnia niniejszego raportu nie została uzgodniona przez 
strony. W dniu dzisiejszym Spółka złożyła NCPE oraz CPEEC oświadczenia o rozwiązaniu 
Umowy o współpracy. 

Więcej w: RB RFK 50/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_50_publikacja%20warunkow%20handlowych%20Jaworzno_35175740_2.p

df 
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30.10.2013 

RAFAKO SA 
(Zamawiający) 

 

 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
SA w upadłości 
likwidacyjnej  

 

Wypowiedzenia 
dwóch kontraktów 
realizowanych dla 
Rafako SA 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 23 maja 2012 r., w 
którym informowano m.in. o zawarciu umowy w przedmiocie dostawy i 
montażu konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla 
budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotłów OP-650 nr 4, 
5, 6, 7, 8 w Elektrowni „Kozienice" S.A. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-
POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w 
dniu 30 października 2013 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu 
ww. umowy dokonanym przez RAFAKO S.A. (Zamawiający) ze skutkiem na 
dzień doręczenia oświadczenia. Jednocześnie w tym samym dniu Emitent 
otrzymał oświadczenie RAFAKO S.A. o rozwiązaniu innej umowy zawartej ze 
Spółką, której przedmiotem była prefabrykacja oraz dostawy konstrukcji 
stalowych z przeznaczeniem dla modernizacji i remontu obrotowych 
podgrzewaczy powietrza Bloków Nr 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. 
ze skutkiem na 14 dzień licząc od dnia doręczenia oświadczenia. Umowa 
nie była przedmiotem raportu bieżącego Emitenta z uwagi na fakt, iż nie 
spełniała stosowanego przez Spółkę kryterium uznawania umów za 
znaczące. W chwili wypowiedzenia łączna wartość umów, o których mowa 
powyżej jest znacząca i wynosi ok. 14,7 mln zł. Konsekwencją rozwiązania 
ww. umów jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta.  

Spółka podjęła działania mające doprowadzić do rozwiązania umów za 
porozumieniem stron, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w postaci 
naliczenia kar umownych.  

W ocenie Syndyka wypowiedzenia są bezskuteczne z uwagi na brak 
podstaw faktycznych i prawnych.  

 

Więcej w: RB EPD 41/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2647,955/d,raporty_bezace_podstrona,wypowiedzenia-
dwoch-kontraktow-realizowanych-dla-rafako-s-a.htm 

21.11.2013 

Zamawiający: 
RAFAKO SA 

Wykonawca: 
Konsorcjum: 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
SA w upadłości 
likwidacyjnej,  
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
Katowice                 
Sp. z o.o.  

 

Porozumienie w 
sprawie rozwiązania 
umowy na 
wykonanie 
modernizacji części 
ciśnieniowej dla 
kotłów B1-B7 
GDFSUEZ w 
Elektrowni Połaniec 

 

21 listopada 2013 r. zostało podpisane trójstronnie porozumienie pomiędzy 
Konsorcjum firm w skład, którego wchodzi Emitent oraz podmiot od niego 
zależny - ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. (Wykonawca), i 
RAFAKO S.A. (Zamawiający).  

Zgodnie z treścią porozumienia strony zgodnie postanowiły, iż 
przedmiotowa Umowa zostanie rozwiązana z dniem 30 listopada 2013 roku.  

Stronom nie przysługuje prawo do dochodzenia od siebie jakichkolwiek kar 
umownych z tytułu rozwiązania Umowy, ani prawo do dochodzenia 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zamawiającemu nie będzie 
również przysługiwało prawo dokończenia realizacji Umowy na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 
należne mu wynagrodzenie z tytułu prac wykonanych do dnia 30 listopada 
2013 roku w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej za 
te prace faktury VAT i nie będzie uprawniony do dokonania jakichkolwiek 
potrąceń z należnościami Wykonawcy dotyczącymi prac objętych Umową.  

Zgodnie z warunkami porozumienia Wykonawca zobowiązał się względem 
Zamawiającego do realizacji wszelkich obowiązków związanych z 
gwarancją i rękojmią, a wynikających z Umowy i powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. W zakresie tych roszczeń wyłączenie 
odpowiedzialności nie ma zastosowania. Zgodnie z szacunkami Spółki 
wartość prac pozostałych do wykonania w ramach rozwiązywanej na 
mocy porozumienia Umowy jest znacząca i wynosi ok. 26,1 mln zł netto. 

Więcej w: RB EPD 45/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2653,955/d,raporty_bezace_podstrona,porozumienie-w-
sprawie-rozwiazania-umowy-na-wykonanie-modernizacji-czesci-cisnieniowej-dla-kotlow-b1-b7-gdfsuez-w-elektrowni-polaniec.htm 
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25.11.2013 

ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
SA w upadłości 
likwidacyjnej  

 

RAFAKO SA 

 

ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
Katowice                 
Sp. z o.o.  

 

Zbycie 
zorganizowanych 
części 
przedsiębiorstwa 

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej 
informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zbył w drodze odrębnych transakcji 
zorganizowane części przedsiębiorstwa Emitenta obejmujące: 

- łącznie 200 pracowników Spółki, 

- środki trwałe ruchome i wyposażenie stanowiące własność Spółki 
niezbędne do prowadzenia działalności przez zorganizowane części 
przedsiębiorstwa, 

- składniki niematerialne i prawne związane z zorganizowanymi częściami 
przedsiębiorstwa.  

Nabywcami ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa są dwa 
podmioty RAFAKO S.A. oraz nie należący już do grupy kapitałowej Emitenta 
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o.  

Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa wywołuje skutek 
przejścia części zakładu pracy na nabywców zgodnie z przepisem art. 231 
Kodeksu pracy. Przejście zorganizowanych części przedsiębiorstwa na 
nabywców nastąpi 29 listopada 2013 r.  

Łączna cena sprzedaży określonych powyżej zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa Emitenta wyniosła 1.522,7 tys. zł netto. Cena zbycia nie 
była niższa od ceny oszacowania.  

Konsekwencją zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest istotne 
zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z ponoszonymi kosztami 
zatrudnienia znacznej części pracowników Emitenta.  

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zawarto z 
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. (Dzierżawca) umowę 
dzierżawy: 

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Laboratoryjno-
Badawczego, budynkiem Centrum Szkoleniowego i budynkiem 
gospodarczym, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga 
wieczysta KA1K/00011081/3 oraz niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych, dla których prowadzone są księgi wieczyste KA1K/00061873/7 i 
KA1K/00008989/4, 

b) ruchomości.  

Umowa dzierżawy została zawarta na okres 2 lat a miesięczny czynsz 
dzierżawny określono łącznie na 28 tys. zł netto.  

Emitent oraz RAFAKO S.A. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PBG i są 
powiązane osobowo poprzez osobę p. Pawła Mortasa pełniącego 
równocześnie funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz 
Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. Emitenta wiążą z RAFAKO S.A. również relacje 
handlowe. Emitent nie jest powiązany z ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE 
Katowice sp. z o.o.  

Więcej w: RB EPD 48/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2657,955/d,raporty_bezace_podstrona,zbycie-
zorganizowanych-czesci-przedsiebiorstwa-emitenta.htm 
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28.11.2013 

Konsorcjum: 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
S.A. w 
upadłości 
likwidacyjnej, 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
Katowice sp. z 
o.o. i 
SICILSALDO 
s.p.a. 

Konsorcjum: 
Saipem, 
Techint, PBG 

 

Odstąpienie od 
umowy na 
wykonanie prac 
mechanicznych na 
terminalu LNG w 
Świnoujściu, 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. 
oraz 28/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., dotyczących realizacji umowy na 
wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu, Syndyk 
spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, 
Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 r. na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze odstąpił od ww. umowy.  

Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego 
są szybkie i efektywne spieniężenie majątku upadłego, a w konsekwencji 
jak najkorzystniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego, w ocenie Syndyka 
masy upadłości dalsze kontynuowanie przedmiotowej umowy nie było dla 
masy upadłości korzystne i narażało ją na dodatkowe koszty.  

Dotychczas umowa była realizowana przez Konsorcjum Emitenta, 
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. i SICILSALDO s.p.a. na rzecz 
Konsorcjów firm Saipem, Techint, PBG. Szacunkowa wartość prac 
pozostałych do wykonania w ramach umowy na dzień 28 listopada 2013 
roku wynosiła ok. 5,7 mln zł netto. Konsekwencją odstąpienia od umowy 
jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta.  

Więcej w: RB EPD 50/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2659,955/d,raporty_bezace_podstrona,odstapienie-od-
umowy-na-wykonanie-prac-mechanicznych-na-terminalu-lng-w-swinoujsciu.htm 

06.12.2013 
 
Porozumienie 
dotyczącego 
projektu Opole 
 

 

PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonal
na SA 

Rafako SA, 
Polimex-
Mostostal SA 
oraz Mostostal 
Warszawa SA 

przy udziale 
Alstom Power 
Sp. z o.o. 

Porozumienie 
określające nowy 
termin wydania 
przez 
Zamawiającego 
Polecenia 
Rozpoczęcia Prac w 
ramach Umowy na 
budowę bloków nr 5 
i 6 w Elektrowni 
Opole z dnia 15 
lutego 2012 roku 

Zgodnie z treścią Porozumienia zawartego na wniosek Zamawiającego, 
Polecenie Rozpoczęcia Prac zostanie wystawione Generalnemu 
Wykonawcy dnia 31 stycznia 2014 roku. Zgodnie z Umową Główną 
Generalny Wykonawca przygotowany był do realizacji projektu od 15 
grudnia 2013 roku. 

Więcej w: RB RFK 57/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_57_%20NTP%20na%20Opole_31-01-2014.pdf 
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16.12.2013 

Zamawiający: 
RAFAKO SA 

Wykonawca: 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
SA w upadłości 
likwidacyjnej,   

 

Odstąpienie od 
dwóch umów 
handlowych 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 opublikowanego dnia 29 
marca 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w 
upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 
16 grudnia 2013 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i 
naprawcze poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od 
dwóch umów handlowych zawartych przez Emitenta z Zamawiającym.  

Jedna z ww. umów, zawarta w dniu 1 grudnia 2011 roku, dotyczyła 
prefabrykacji i dostawy konstrukcji stalowych z przeznaczeniem dla 
prowadzonej przez RAFAKO S.A. modernizacji i remontu obrotowych 
podgrzewaczy powietrza Bloków Nr 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. 
Natomiast druga umowa, zawarta 19 kwietnia 2012 r., dotyczyła wykonania 
dla Zamawiającego rurociągów podgrzewu spalin. Ze względu na swoją 
wartość umowa ta nie była przedmiotem odrębnego raportu bieżącego.  

Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego 
są szybkie i efektywne spieniężenie majątku upadłego, a w konsekwencji 
jak najkorzystniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego, w ocenie Syndyka 
masy upadłości dalsze kontynuowanie przedmiotowych umów nie było dla 
masy upadłości korzystne i narażało ją na dodatkowe koszty.  

Szacunkowa wartość prac pozostałych do wykonania w ramach ww. 
umów na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosiła łącznie 
ok. 6,6 mln zł netto.  

Konsekwencją odstąpienia od umów jest zmniejszenie przychodów i 
portfela zleceń Emitenta.  

Więcej w: RB EPD 52/2013: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2661,955/d,raporty_bezace_podstrona,odstapienie-od-
dwoch-umow-handlowych-zawartych-z-rafako-s-a.htm 

14.01.2014 

Zamawiający: 
RAFAKO SA 

Wykonawca: 
ENERGOMONT
AŻ-POŁUDNIE 
SA w upadłości 
likwidacyjnej,   

 

Odstąpienie od 
kontraktu na 
dostawę i montaż 
konstrukcji stalowych 
reaktorów SCR 
realizowanego w 
Elektrowni Kozienice 
SA 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 opublikowanego dnia 23 
maja 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości 
likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 14 stycznia 
2014 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 
poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od kontraktu 
handlowego zawartego przez Emitenta z Zamawiającym.  

Przedmiotem kontraktu, o którym mowa powyżej była dostawa i montaż 
konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy 
Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 
7, 8 w Elektrowni Kozienice S.A.  

Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego 
są szybkie i efektywne spieniężenie majątku upadłego a w konsekwencji jak 
najkorzystniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego, w ocenie Syndyka 
masy upadłości dalsza kontynuacja kontraktu nie była dla masy upadłości 
korzystna i narażała ją na dodatkowe koszty.  

Szacunkowa wartość prac pozostałych do wykonania w ramach kontraktu 
na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosiła łącznie ok. 9,5 
mln zł netto.  

Konsekwencją odstąpienia od kontraktu jest zmniejszenie przychodów 
Emitenta.  

Więcej w: RB EPD 2/2014: http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2676,955/d,raporty_bezace_podstrona,odstapienie-od-
kontraktu-na-dostawe-i-montaz-konstrukcji-stalowych-reaktorow-scr-realizowanego-w-elektrowni-kozienice-s-a.htm 
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17.01.2014 

Wypowiedzeni
e znaczącej 
umowy przez 
Spółkę. 
Ujawnienie 
warunków 
handlowych 
znaczącej 
umowy 
utajnionych 
przez Spółkę. 

Rafako SA  

 

 MOSTOSTAL 
WARSZAWA SA  

Spółka 
wypowiedziała 
Umowę Dodatkową, 
wskutek czego 
Umowa Dodatkowa 
wygasła. 
Wypowiedzenie 
Umowy Dodatkowej 
przez Rafako 
podyktowane było 
nie zawarciem do 
dnia niniejszego 
raportu kontraktu na 
realizację Projektu 
Jaworzno z TAURON 
Wytwarzanie S.A. 
(„Zamawiający”). 

W ramach Umowy Dodatkowej strony uzgodniły co następuje: 

a) Rafako zobowiązało się zapłacić Mostostal Warszawa kwotę 130 mln 
złotych + VAT za zmniejszenie udziału Mostostal Warszawa w realizacji 
projektu Jaworzno do 0,01%. Kwota ta płatna miała być w trzech ratach w 
zależności od daty podpisania kontraktu na Projekt Jaworzno z 
Zamawiającym oraz wypłat zaliczek na poczet realizacji kontraktu przez 
Zamawiającego. 

b) Rafako zobowiązało się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za 
wykonanie kontraktu na Projekt Jaworzno wobec Zamawiającego oraz 
zwolnić Mostostal Warszawa z odpowiedzialności za wykonanie kontraktu 
na Projekt Jaworzno wobec Zamawiającego; 

c) Rafako zobowiązało się zaoferować i negocjować w dobrej wierze 
kontrakty podwykonawcze na Projekcie Jaworzno z Mostostal Warszawa 
oraz wskazanym przez niego podmiotom na łączną kwotę 360 mln zł; oraz 

d) Rafako przyznało podmiotom wskazanym przez Mostostal Warszawa 
prawo ostatniej oferty (podmiot wskazany przez Mostostal Warszawa miał 
prawo do złożenia oferty po takiej samej lub niższej cenie niż oferta na 
prace podwykonawcze wybrana przez Rafako we wcześniej 
zorganizowanym konkursie ofert) w stosunku do uzgodnionego katalogu 
prac na Projekcie Jaworzno na łączną kwotę 140 mln złotych. 

Więcej w: RB RFK 4/2014: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_4_warunki%20umowy%20dodatkowej%20z%20MWA_odtajnienie(1).pdf 

 

Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą: 

Podstawa prawna: 

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r. 

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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. 
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III. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH  

 

Tabela 28: Zmiany w powiązaniach organizacyjnych w okresie objętym sprawozdaniem oraz po dacie bilansowej 

Data 
Podmioty 
transakcji 

Rodzaj 
transakcji 

Opis transakcji 

08.01.2013 

RAFAKO SA 

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

MULTAROS 
Trading 
Company 
Limited 

ADAPTORINV
EST Ltd. 

Zgoda na 
wykreślenie  
zastawu na 
akcjach 

Spółka PBG otrzymała od spółki Multaros Trading Company Limited 
(„Multaros”) oświadczenie z dnia 7 stycznia 2013 r., w którym spółka 
Multaros wskazała, że otrzymała od Adaptorinvest Limited oryginał 
oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu 
ustanowionego na akcjach Rafako SA („Zastaw”) oraz że Zastaw nie będzie 
egzekwowany przez Adapotorinvest Limited tak długo jak długo Multaros 
posiada oryginał powyższego dokumentu. 

Więcej w: RB PBG 1/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/1-2013-informacja-dotyczaca-
zastawu-na-akcjach-rafako.html 

09.01.2013 

Informacja 
dotycząca 
zastawu na 
akcjach 
RAFAKO 

Multaros 
Trading 
Company 
Limited 

Rafako SA 

Wykreślenie 
zastawu 
ustanowione
go na 
akcjach 
Rafako SA 

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 101/2012 z dnia 5 października 
2012 roku skorygowanego raportem 112/2012 z dnia 16 listopada 2012 r., 
Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 
r. Spółka otrzymała od spółki Multaros Trading Company Limited 
(„Multaros”) oświadczenie z dnia 7 stycznia 2013 r., w którym spółka 
Multaros wskazała, że otrzymała od Adaptorinvest Limited oryginał 
oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu 
ustanowionego na akcjach Rafako S.A. („Zastaw”) oraz że Zastaw nie 
będzie egzekwowany przez Adapotorinvest Limited tak długo jak długo 
Multaros posiada oryginał powyższego dokumentu. 

Więcej w: RB PBG 03/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/3-2013-przejecie-pelnej-kontroli-
nad-spolka-strateg-capital-sp-o-o.html 

07.02.2013 

PBG SA w 
upadłości 

układowej 

STRATEG 
CAPITAL sp. z 

o.o. 

Nabycie 
udziałów 

PBG zawarło umowę z Panem Mirosławem Borowiczem, której 
przedmiotem jest nabycie 50 udziałów w spółce STRATEG CAPITAL sp. z o.o. 

w upadłości układowej, za łączną kwotę 50.000 zł. 

PBG posiadało dotychczas 200 udziałów w spółce Strateg Capital, 
stanowiących 80% w kapitale Spółki. Po dokonaniu zapłaty za kolejnych 50 
udziałów, PBG będzie w posiadaniu 250 udziałów w spółce STRATEG 

CAPITAL, które stanowią  100% w kapitale zakładowym. 

Więcej w: RB PBG 3/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/3-2013-przejecie-pelnej-kontroli-
nad-spolka-strateg-capital-sp-o-o.html 
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08.02.2013 

RAFAKO SA 

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

MULTAROS 
Trading 
Company 
Limited 

ADAPTORINV
EST Ltd. 

Wykreślenie 
zastawu na 
akcjach 

Zarząd PBG powziął od Administratora spółki zależnej MULTAROS 
TRADING COMPANY Limited informację o wykreśleniu zastawu na rzecz 
Adaptorinvest Ltd. na należących do MULTAROS akcjach RAFAKO SA. 

Wpis w rejestrze zastawów dokonany został w dniu 7 lutego 2013 roku, 
na podstawie złożonego w dniu 31 grudnia 2012 roku wniosku o 
wykreślenie zastawu, ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2012r., tj. dzień 
złożenia oświadczenia przez Adaptorinvest Ltd., potwierdzającego 
zgodę na wygaśnięcie zastawu. 

Więcej w: RB PBG 3/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/4-2013-wykreslenie-zastawu-na-
akcjach-rafako-s-a-nalezacych-do-spolki-zaleznej.html 

22.04.2013 
PBG SA w 
upadłości 
układowej 

sprzedaż akcji w 
spółce Grupa 

DUON SA 

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”) informuje o 
rozliczeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku transakcji sprzedaży akcji w 
spółce Grupa DUON SA (dalej „DUON”). W wyniku dokonanych w 
trakcie sesji giełdowej w dniu 17 kwietnia 2013 roku  transakcji 
pakietowych, PBG sprzedało wszystkie posiadane 15.718.841 akcje w 
kapitale DUON, stanowiące 15,34% w głosach i w kapitale zakładowym 
DUON. 

Więcej w: RB PBG 12/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/12-2013-zawarcie-istotnego-
porozumienia-przez-pbg-z-wierzycielem-banco-espirito-santo-de-investimento-s-a-oddzial-w-polsce-oraz-sprzedaz-

akcji-w-spolce-grupa-duon-s-a.html 

06.09.2013 

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

 

INFRA SA 

 

Osoba 
fizyczna 

Aneks do 
umowy 
sprzedaży 
4.997.500 akcji w 
spółce INFRA SA 

Zarząd spółki PBG SA w upadłości informuje, że w dniu 6 września 2013 
roku podpisał aneks do zawartej w dniu 31 maja 2010 roku, z osobą 
fizyczną umowy sprzedaży 4.997.500 akcji w spółce INFRA SA. 

Aneks dotyczy zmiany warunków sprzedaży akcji w zakresie ceny, która 
wynika z braku możliwości zniesienia poręczenia długu spółki PBG 
udzielonego przez spółkę INFRA. 

Po analizie możliwych wariantów zamknięcia transakcji, między innymi 
wykupu zwrotnego akcji tej spółki przez PBG, jak również biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację finansową INFRA, Zarząd PBG ustalił w drodze 
negocjacji  cenę sprzedaży wszystkich 4.997.500 sztuk akcji na 1,00 PLN. 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przeprowadzona transakcja 
nie będzie miała wpływu na wynik finansowy PBG. Odpis aktualizujący 
wartość należności z tytułu sprzedaży akcji spółki INFRA został dokonany 
i ujawniony w sprawozdaniu finansowych za 2012 rok. 

Ponadto, aneks do umowy zawiera możliwość zwrotnego przeniesienia 
własności akcji INFRA na PBG, w sytuacji jeżeli INFRA nie zapłaci kary 
umownej w wysokości 8.450.000 zł, która zostanie na nią nałożona w 
przypadku niedokonania spłaty zobowiązań spółki INFRA wobec PBG w 
terminach zapadalności a akcjonariusze INFRA podejmą decyzję o 
wypłacie dywidendy. 

Więcej w: RB PBG 26/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/26-2013-zawarcie-aneksu-do-
umowy-sprzedazy-akcji-infra-sa.html  
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30.11.2013 

Jan Rędziniak 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą 
pod firmą 
„JANAR” Jan 
Rędziniak 

Złożenie wniosku 
o ogłoszenie 
upadłości spółki 
przez 
podwykonawcę 

Pana Jana Rędziniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod 
firmą „JANAR” Jan Rędziniak (dalej „Janar” lub „Wierzyciel”) w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych 
i Naprawczych pisma zatytułowanego „Wniosek o ogłoszenie 
upadłości”, w którym wnosi o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. 

Z informacji uzyskanych przez Spółkę w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
wynika, że pismu złożonemu przez Janar nie został nadany dalszy bieg z 
uwagi na postanowienie sądu o wezwaniu Wierzyciela do wpłaty 
zaliczki na koszty postępowania, co do dnia publikacji niniejszego 
raportu nie nastąpiło. 

Janar był podwykonawcą Spółki na projekcie dotyczącym wymiany 
elektrofiltru w TE Tuzla. W ocenie Spółki w momencie składania wniosku 
przez Janar wierzytelność Janar wobec Spółki wynikająca z tej umowy 
podwykonawczej była w pełni zaspokojona, kwoty wskazane przez 
Janar we wniosku są błędne a roszczenie Janar jest niezasadne. 
Zaspokojenie nastąpiło poprzez kompensatę z naliczoną karą z tytułu 
opóźnienia w realizacji tej umowy. 

Spółka informuje, iż w przedmiocie w/w wierzytelności nie było i nie jest 
prowadzone żadne postępowanie sądowe. 

W świetle powyższego Spółka informuje, że w jej ocenie złożenie przez 
Wierzyciela ww. pisma w sądzie upadłościowym w Gliwicach jest 
niezasadne i stanowi jedynie element działań podejmowanych przez 
Janar w związku rozbieżnością stanowisk co do istnienia tej 
wierzytelności. 

Więcej w: RB RFK 55/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_55_%20wniosek%20Janar%20o%20ogloszenie%20upadlosci.

pdf 

12.12.2013 

 

PBG SA w 
upadłości 
układowej 

Strateg 
Capital Sp. z 
o.o. 

Informacja z 
Sądu 
Rejonowego o 
sposobie 
prowadzenia 
postępowania 
upadłościowego 
spółki STRATEG 
CAPITAL                    
Sp. z o.o. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2013 z dnia 10 lipca 2013 
roku, Zarząd PBG SA w upadłości układowej otrzymał w dniu 11 grudnia 
2013 roku informację od spółki zależnej, potwierdzającą sposób 
prowadzenia postępowania upadłościowego wobec tej spółki zależnej. 
Zgodnie z przekazanym pismem  Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sąd 
ten potwierdził, że wobec Strateg Capital Sp. z o.o. prowadzone jest 
postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, a 
dotychczasowy syndyk pełni obowiązki zarządcy.  

Więcej w: RB PBG 35/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/35-2013-informacja-z-sadu-
rejonowego-o-sposobie-prowadzenia-postepowania-upadlosciowego-spolki-strateg-capital-sp-z-o-o.html 

09.01.2014 

Rafako SA 
 
Jan Rędziniak 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą 
pod firmą 
„JANAR” Jan 
Rędziniak 

Podpisanie 
porozumienia z 
podwykonawc
ą w sprawie 
wzajemnych 
roszczeń oraz 
cofnięcie 
wniosku o 
ogłoszenie 
upadłości 
Spółki 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu niniejszym informuje, że w 
dniu 9 stycznia 2014 roku Spółka oraz Pan Jan Rędziniak prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą „JANAR” Jan Rędziniak podpisali 
porozumienie, na mocy którego strony uzgodniły kwoty wzajemnych 
roszczeń oraz zasady dalszej współpracy na projektach, na których 
Janar jest podwykonawcą Spółki.  

W dniu dzisiejszym Janar złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII 
Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych pismo, w 
którym cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, o którym Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 55/2013 oraz wniósł o umorzenie 
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki. 

Więcej w: RB RFK 1/2014: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_1_porozumienie%20z%20Janar.pdf 
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15.01.2013 

Sąd Rejonowy w 
Gliwicach, XII 
Wydział 
Gospodarczy ds. 
Upadłościowych 
i Naprawczych 

Umorzenie 
postępowania 
w przedmiocie 
ogłoszenia 
upadłości 
spółki. 

w dniu 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał 
postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości Spółki z uwagi na cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości 
przez podwykonawcę Spółki Pana Jana Rędziniaka prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą „JANAR” Jan Rędziniak. 
Podwykonawca Spółki zrzekł się prawa do zaskarżenia postanowienia 
Sądu. Postanowienie Sądu uprawomocni się w terminie 7 dni od 
doręczenia go stronom postępowania. 

Więcej w: RB RFK 2/2014: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_2_umorzenie%20postepowania%20ws%20upadlosci.pdf 

 

 

IV. NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY (UMOWY KREDYTOWE, GWARANCJE, OBLIGACJE) 

 

Tabela 29: Naruszenia postanowień umowy 

Data zawarcia 
umowy/ 

wezwania/ 
wypowiedzenia/  

Strony 
Przedmiot 

umowy/wezwania/wypowiedzenia/  
oświadczenia 

Istotne warunki 

08.02.2013 

Aneks do umowy 
kredytowej 

Rafako 

 

PKO BP SA 

Aneks do umowy kredytowej , na 
podstawie której Bank udzielił Emitentowi 
kredytu bankowego w rachunku 
bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności. 

Niniejszy aneks prolonguje pierwotny termin 
obowiązywania umowy kredytowej do dnia 7 
marca 2013 roku.  
 
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 
podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie 
przewidziane są także zwyczajowo przyjęte 
prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w 
okresach miesięcznych. Zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są:  
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, 
b)przelew wierzytelności z umów handlowych 
Emitenta,  
c) klauzula potrącenia wierzytelności z 
rachunków Emitenta, 
d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się 
egzekucji. 
 
Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych 
warunków przedstawionych w umowie 
kredytowej. 

Więcej w: RB RFK 3/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_2013_3.pdf 

13.02.2013 

Przedłużenie 
terminu 
obowiązywania 
gwarancji 

Rafako 

 

PKO BP SA 

W dniu 13.02.2013 został podpisany aneks 
do umowy o udzielenie gwarancji 
bankowej pomiędzy Emitentem a PKO BP 
opisanej szczegółowo w RB nr 21/2012 oraz 
Emitent otrzymał od PKO BP aneks do 
dokumentu gwarancji bankowej zwrotu 
zaliczki, na kwotę 79.310.400 zł., 
wystawiony na rzecz PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna S.A. 
(następcę prawnego pierwotnego 
beneficjenta gwarancji tj. PGE Elektrownia 
Opole S.A.)  

Na  mocy aneksu termin obowiązywania 
gwarancji udzielonej przez PKO BP został 
wydłużony do dnia 15.05.2013. Aneks nie zmienia 
znacząco treści pozostałych warunków umowy o 
udzielenie gwarancji.  

Gwarancja została wystawiona na zlecenie 
Emitenta w związku z podpisaniem umowy 
pomiędzy Konsorcjum w składzie: Emitent (Lider), 
Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A., 
a PGE, której przedmiotem jest budowa bloków 
energetycznych nr 5 i 6 w PGE, na zasadzie „pod 
klucz”. 

Więcej w: RB RFK 5/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_2013_5.pdf 
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07.03.2013 

Zawiadomienie o 
wszczęciu 
postępowań 
egzekucyjnych 

Wierzyciel: 

Banco Espirito 
Santo de 
Investimento 
SA Spółka 
Akcyjna 
Oddział w 
Polsce 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 
Bartosz Guzik, działając na wniosek 
wierzyciela Spółki Banco Espirito Santo de 
Investimento Spółka Akcyjna Oddział w 
Polsce (dalej: „Wierzyciel”) wystosował: 

1.Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
tytułem należności głównej w kwocie 
2.443.650, 31 zł z nieruchomości dla 
których prowadzone są księgi wieczyste o 
numerach KW PO1P/00136241/7 
(przyłączenie się do egzekucji 
prowadzonej na wniosek Polskiego Banku 
Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, 
PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9 

2.Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
tytułem należności głównej w kwocie 
1.228.991,17 zł z nieruchomości dla których 
prowadzone są księgi wieczyste o 
numerach KW PO1P/00136241/7 
(przyłączenie się do egzekucji 
prowadzonej na wniosek Polskiego Banku 
Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, 
PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9 

3.Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
tytułem należności głównej w kwocie 
5.097.877,25 zł  z nieruchomości dla 
których prowadzone są księgi wieczyste o 
numerach KW PO1P/00136241/7 
(przyłączenie się do egzekucji 
prowadzonej na wniosek Polskiego Banku 
Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, 
PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9 

4.Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
tytułem należności głównej w kwocie 
2.958.999,56 zł z nieruchomości dla których 
prowadzone są księgi wieczyste o 
numerach KW PO1P/00136241/7 
(przyłączenie się do egzekucji 
prowadzonej na wniosek Polskiego Banku 
Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, 
PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9 

5.Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
tytułem należności głównej w kwocie 
1.636.599,68 zł z nieruchomości dla których 
prowadzone są księgi wieczyste o 
numerach KW PO1P/00136241/7 
(przyłączenie się do egzekucji 
prowadzonej na wniosek Polskiego Banku 
Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, 
PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9 

Łączna wartość księgowa nieruchomości wobec 
których wszczęto postępowania wynosi: 
77.766.621,98 zł. Łączna wartość należności 
głównych wierzytelności, których zaspokojenia 
dla wierzyciela dochodzi Komornik Sądowy  
wynosi 13.366.117,97 zł. 

Więcej w: RB PBG 6/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/6-2013-zawiadomienie-o-wszczeciu-
postepowan-egzekucyjnych.html 
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07.03.2013 

Aneks do umowy 
kredytowej 

Rafako 

 

PKO BP SA 

Aneks do umowy kredytowej na 
podstawie której  Bank udzielił Emitentowi 
kredytu bankowego w rachunku 
bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności. 

Niniejszy aneks prolonguje termin obowiązywania 
umowy kredytowej do dnia 30 czerwca 2013 
roku.  
 
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 
podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie 
przewidziane są także zwyczajowo przyjęte 
prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w 
okresach miesięcznych. Zabezpieczeniem spłaty 
kredytu są:  
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, 
b) przelew wierzytelności z umów handlowych 
Emitenta,  
c) klauzula potrącenia wierzytelności z 
rachunków Emitenta, 
d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się 
egzekucji. 
 
Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych 
warunków przedstawionych w umowie 
kredytowej. 

Więcej w: RB RFK 9/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_9_aneks%203%20do%20umowy%20z%20PKO.pdf 

03.04.2013 

Zawarcie istotnego 
Porozumienia w 
sprawie 
dobrowolnej 
spłaty 
wymagalnego 
zadłużenia poza 
układowego 
zabezpieczonego 
hipotekami 
przymusowymi 
oraz dotyczącego 
wstrzymania przez 
Bank 
postępowania 

Wierzyciel: 

Bank DnB 
NORD Polska 
SA z siedzibą w 
Warszawie 

Zarząd spółki PBG SA w upadłości 
układowej (dalej „PBG”) informuje o 
powzięciu w dniu 2 kwietnia br. informacji 
o zawarciu w dniu 27 marca 2013 roku 
Porozumienia w sprawie dobrowolnej 
spłaty wymagalnego zadłużenia poza 
układowego zabezpieczonego 5 
hipotekami przymusowymi, z Bankiem DnB 
NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie. Hipoteki, o których mowa 
powyżej ustanowione zostały na 
nieruchomościach Spółki, w tym na 
siedzibie PBG. Porozumienie dotyczy 
zadłużenia PBG (własnego i wynikającego 
z odpowiedzialności solidarnej ) 
wynikającego z Umowy Limitu Globalnego 
nr 07/2005 z dnia 8 marca 2005 wraz z 
późniejszymi zmianami. Spółka 
informowała o zawarciu umowy raportem 
bieżącym nr 19/2005  z dnia 18 marca 
2005 roku. 

Porozumienie weszło w życie z dniem 
uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego, tj. 
od 29 marca 2013 roku. Spółka nie 
podawała komunikatu o postępowaniu 
egzekucyjnym z uwagi na fakt, że 
przedmiot zajęcia nie stanowił aktywów 
znaczących. 

Główne postanowienia Porozumienia: 

a.     Bank, w okresie realizacji Porozumienia nie 
będzie prowadził postępowania egzekucyjnego 
w stosunku do majątku Spółki (zostanie ono 
zawieszone lub umorzone, wg decyzji Banku), nie 
złoży wniosku o zmianę trybu postępowania 
upadłościowego oraz przystąpi do umowy 
restrukturyzującej zadłużenia PBG, jeżeli co 
najmniej 50% banków będących wierzycielami 
Spółki przystąpi do ww. umowy oraz komitet 
kredytowy Banku podejmie, odnośnie 
przystąpienia, pozytywną decyzję; 

b.     spłata zadłużenia zabezpieczonego 
następować będzie w ratach, wg ustalonego 
pomiędzy stronami harmonogramu, w terminie 
do 31 grudnia 2014 roku; 

c.     Bank w okresach kwartalnych, na wniosek 
Spółki będzie dokonywał zwolnienia 
zabezpieczeń poprzez obniżanie wpisów 
hipotecznych; 

d.     W przypadku sprzedaży nieruchomości, na 
której ustanowione zostały hipoteki przymusowe 
na rzecz Banku, środki pozyskane ze sprzedaży, w 
wysokości nie przekraczającej wartości danego 
wpisu będą podlegały spłacie zadłużenia PBG w 
Banku. 

Więcej w: RB PBG 11/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/11-2013-zawarcie-istotnego-porozumienia-w-
sprawie-dobrowolnej-splaty-wymagalnego-zadluzenia-pozaukladowego-zabezpieczonego-hipotekami-przymusowymi-oraz-

dotyczacego-wstrzymania-przez-bank-postepowania.html 
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22.04.2013 

Zawarcie istotnego 
porozumienia 
przez PBG z 
Wierzycielem – 
Banco Espirito 
Santo de 
Investimento SA 
Oddział w Polsce 

Wierzyciel: 

Banco Espirito 
Santo de 
Investimento 
SA – Oddział w 
Polsce z 
siedzibą w 
Warszawie  

TRIGON Dom 
Maklerski SA z 
siedzibą w 
Krakowie 

W dniu 27 marca 2013 roku PBG zawarło 
Porozumienia w sprawie zwolnienia zajęcia 
w postępowaniu egzekucyjnym, z Banco 
Espirito Santo de Investimento S.A. – 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
(dalej „Bank”) oraz TRIGON Dom Maklerski 
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej 
„TRIGON”). Strony na mocy Umowy 
potwierdziły, że Bank posiada w stosunku 
do PBG wierzytelności z tytułu umów 
gwarancji zawartych na zabezpieczenie 
roszczeń Banku wobec podmiotów 
zależnych PBG oraz wierzytelności z tytułu 
umów o wystawienie gwarancji 
bankowych („Wierzytelności”), z których 
kwota 14.345.901,96 PLN stanowi 
wierzytelności wymagalne („Wierzytelności 
Wymagalne”). PBG nie dokonało spłaty 
Wierzytelności Wymagalnych a Bank, 
wobec braku spłaty, wszczął 
postępowania egzekucyjne 
(„Postępowania Egzekucyjne”) skierowane 
do majątku PBG. 

 

Na mocy Porozumienia, Strony uzgodniły, że: 

1)      PBG zobowiązuje się przenieść na własność 
Banku, zgodnie z art. 4 ust. 4 niniejszego 
Porozumienia oraz art. 102 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, kwotę Kaucji w 
celu zabezpieczenia Wierzytelności 
Wymagalnych. 

2)      Do dnia: 

a.     uprawomocnienia się postanowienia o 
zatwierdzeniu Układu; 

b.     albo uprawomocnienia się postanowienia o 
umorzeniu Postępowania Upadłościowego; 

c.     albo uprawomocnienia się postanowienia o 
zmianie sposobu prowadzenia Postępowania 
Upadłościowego na postępowanie obejmujące 
likwidację majątku Dłużnika. 

Bank nie będzie uprawniony do wykorzystania 
środków wpłaconych tytułem Kaucji na spłatę 
Wierzytelności Wymagalnych, z zastrzeżeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz wiążących Bank orzeczeń i umów. 

Porozumienie zawarte w zgodzie z realizowanym 
przez Spółkę Programem Dezinwestycji 
umożliwiło sprzedaż  należących do PBG akcji 
DUON, na podstawie zgody Banku na jej 
przeprowadzenie oraz po złożeniu przez Bank 
wniosku o umorzenie Postępowań Egzekucyjnych 
w części obejmującej zajęcie Akcji. Ponadto, 
Bank zobowiązał się, że w okresie 
obowiązywania Porozumienia: podejmie wszelkie 
działania niezbędne do pozytywnego 
rozpatrzenia wniosków o umorzenie Postępowań 
Egzekucyjnych oraz nie cofnie tych wniosków ani 
nie złoży wniosku w ramach toczącego się 
Postępowania Upadłościowego o zmianę trybu 
tego postępowania na postępowanie 
upadłościowe obejmujące likwidację majątku 
Dłużnika lub wniosku o pozbawienie Dłużnika 
zarządu własnego. 

Więcej w: RB PBG 12/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/12-2013-zawarcie-istotnego-porozumienia-
przez-pbg-z-wierzycielem-banco-espirito-santo-de-investimento-s-a-oddzial-w-polsce-oraz-sprzedaz-akcji-w-spolce-grupa-duon-s-

a.html 
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28.06.2013 

Aneks do umowy 
kredytowej 

Rafako 

 

PKO BP SA 

Aneks do umowy kredytowej na 
podstawie której  Bank udzielił Emitentowi 
kredytu bankowego w rachunku 
bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności. 

Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania 
umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 
roku.  

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 
podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie 
przewidziane są także zwyczajowo przyjęte 
prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w 
okresach miesięcznych.  

Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i 
prawach stanowiących całość gospodarczą 
przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do 
ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 
000 000 zł na nieruchomościach, których 
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest 
Spółka, z wyłączeniem nieruchomości 
mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie 
jest podmiotem powiązanym ze Spółką.  

Spółka przekaże informacje odnośnie wartości 
księgowej obciążanych aktywów w raportach 
informujących o ustanowieniu stosownych 
zabezpieczeń. 

Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty 
kredytu są:  

a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, 
b) przelew wierzytelności z umów handlowych 
Emitenta,  
c) klauzula potrącenia wierzytelności z 
rachunków Emitenta, 
d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się 
egzekucji. oświadczenia Emitenta o 
poddaniu się egzekucji. 

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych 
warunków przedstawionych w umowie 
kredytowej. 

Więcej w: RB RFK 28/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_28_aneks%204%20do%20umowy%20z%20PKO.pdf 
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27.07.2013 

Zawarcie istotnego 
Porozumienia w 
sprawie 
dobrowolnej 
spłaty 
wymagalnego 
zadłużenia poza 
układowego 
zabezpieczonego 
hipoteką umowną 

Wierzyciel: 

FM Bank PBP 
SA 

Zarząd PBG SA w upadłości układowej 
(dalej „PBG” lub „Spółka” lub „Dłużnik”) 
informuje o zawarciu w dniu 26 lipca 2013 
roku  porozumienia (Porozumienie) z FM 
Bank PBP SA (Bank),którego przedmiotem 
jest spłata przez Spółkę części 
wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej 
KT 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. 
(Umowa), w jakiej znajduje ona pokrycie w 
wartości nieruchomości stanowiącej 
własność Spółki (Nieruchomość), na której 
wierzytelność  Banku z tytułu udzielonego 
Umową kredytu zabezpieczona jest 
hipoteką umowną (Hipoteka), tj. części 
wierzytelności Banku z Umowy w kwocie 
6.005.400 zł. 

Spłata wierzytelności Banku będzie następować, 
zgodnie z zamieszczonym w Porozumieniu 
harmonogramem, przewidującym spłatę  tej 
wierzytelności w terminie do 31 grudnia 2014 
roku, w łącznej kwocie 6.005.400 złotych . Strony 
uzgodniły, że zawarcie Porozumienia nie stanowi 
odroczenia terminu płatności zadłużenia 
objętego Porozumieniem, ani pozostałej części 
wierzytelności z tytułu Umowy, które w okresie 
obowiązywania Porozumienia pozostają w 
całości wymagalne Jednocześnie Bank 
zobowiązuje się powstrzymać w okresie 
obowiązywania Porozumienia na zasadach 
określonych w Porozumieniu od dochodzenia 
spłaty jakiejkolwiek części (rat) zadłużenia 
objętego porozumieniem lub jakichkolwiek 
naliczonych odsetek od części (rat) zadłużenia 
objętego Porozumieniem na zasadach innych niż 
określone w harmonogramie.   

Zgodnie z Porozumieniem, w przypadku zbycia 
Nieruchomości, Dłużnik zobowiąże się 
przeznaczyć pozyskane z tego tytułu środki na 
spłatę pozostałej do spłaty części zadłużenia 
objętego Porozumieniem. 

Ponadto Bank zobowiązał się, że: 

1)      w zakresie egzekucji z Nieruchomości nie 
będzie prowadził postępowania egzekucyjnego 
w stosunku do Dłużnika, 

2)      nie złoży wniosku w ramach toczącego się 
Postępowania Upadłościowego o zmianę trybu 
tego postępowania na postępowanie 
upadłościowe obejmujące likwidację majątku 
Dłużnika lub wniosku o pozbawienie Dłużnika 
zarządu własnego; 

3)      rozważy w dobrej wierze przystąpienie do 
umowy restrukturyzującej zadłużenie Dłużnika, 
która zostanie zawarta przez Dłużnika z jego 
innymi wierzycielami, jeżeli co najmniej 50% 
banków będących wierzycielami Spółki przystąpi 
do ww. umowy restrukturyzacyjnej oraz organy 
banku, zgodnie z systemem kompetencyjnym 
podejmą, odnośnie przystąpienia, pozytywną 
decyzję. 

 

Więcej w: RB PBG 23/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/23-2013-zawarcie-istotnego-porozumienia-w-
sprawie-dobrowolnej-splaty-wymagalnego-zadluzenia-pozaukladowego-zabezpieczonego-hipoteka-umowna.html 
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04.09.2013 

 

Ustanowienie 
hipoteki łącznej 

Rafako SA 

 

PKO BP SA 

Ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 
300.000.000,00 złotych w celu 
zabezpieczenia spłaty kredytu 
wynikającego z Umowy kredytu na rzecz 
banku PKO BP SA 

Hipoteka zostaje ustanawiana na 
nieruchomościach, których Spółka jest 
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, z 
wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych. 
Hipoteka ustanawiana zostaje na 
przysługującym Spółce prawie własności 
nieruchomości lub prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości, dla których 
prowadzone są księgi wieczyste Kw Nr 
GL1R/00011491/5, GL1R/00011639/5, 
GL1R/00022092/8, GL1R/00025241/9, 
GL1R/00028691/9, GL1R/00035563/5, 
GL1R/00043505/0, GL1R/00053896/0, 
GL1R/00054907/8 i KA1M/00048865/3. 

Hipoteka powstanie z chwilą dokonania wpisu w 
księgach wieczystych ww. nieruchomości. 
Stosowne wnioski zostały złożone w dniu 4 
września 2013 r. 

Wartość ewidencyjna aktywów, na których 
ustanawia się hipotekę łączną, zgodnie z 
księgami rachunkowymi Spółki wynosi  92.943.565 
zł., w tym wartość nieruchomości i prawa 
użytkowania wieczystego stanowi kwotę 
9.268.092 zł., wartość budynków 71.238.421 zł., a 
wartość budowli 12.437.052 zł. 

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi, a 
Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie 
występują żadne powiązania. 

Więcej w: RB RFK 34/2013: http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_34_Hipoteka_4_9_2013%20-%20wer_2.pdf 

30.09.2013 

Aneks do umowy 
kredytowej 

Rafako SA 

 

PKO BP SA 

Ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 
300.000.000,00 złotych w celu 
zabezpieczenia spłaty kredytu 
wynikającego z Umowy kredytu na rzecz 
banku PKO BP SA 

Niniejszy Aneks przedłuża termin obowiązywania 
umowy kredytowej do dnia 20 grudnia 2013 roku.  

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 
podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W Aneksie 
przewidziane są także zwyczajowo przyjęte 
prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w 
okresach miesięcznych.  

Spółka zobowiązała się do przedstawienia 
Bankowi wniosków o wpis zastawu rejestrowego 
na przedsiębiorstwie Spółki do dnia 15 listopada 
2013 roku. Zgodnie z umową kredytu 
niewykonanie w/w zobowiązania może 
skutkować wypowiedzeniem kredytu przez Bank 
lub koniecznością ustanowienia dodatkowego 
zabezpieczenia. 

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych 
warunków przedstawionych w umowie 
kredytowej. 

Więcej w: RB RFK 37/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_37_%20aneks%205%20do%20umowy%20z%20PKO.pdf 
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25.10.2013 

Zawarcie 
trójstronnego 
Porozumienia 
pomiędzy PBG, 
ING oraz PGNiG. 

 Wierzyciel: 
 
ING Bank Śląski 
SA 

W nawiązaniu do raportu nr 65/2009 z dnia 
21 sierpnia 2009r. Zarząd spółki PBG S.A. w 
upadłości układowej (dalej „PBG” 
,„Spółka” lub „Strona”) informuje, o 
zawarciu w dniu 25 października 2013r. 
trójstronnego porozumienia pomiędzy 
PBG, ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej 
„Bank”, „ING” lub „Strona”) oraz Polskim 
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem 
S.A. (dalej „PGNiG” ,„Zamawiający” lub 
„Strona”) (dalej „Porozumienie”), które 
zmienia warunki zabezpieczenia roszczeń 
Banku z tytułu umowy ramowej z dnia 6 
września 2007 r. z późn. zm. w postaci 
warunkowej cesji wierzytelności („Cesja 
Wierzytelności”) z Umowy o Generalną 
Realizację Inwestycji pn. „Budowa części 
napowierzchniowej PMG Wierzchowice 
etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3” z 
dnia 19.11.2008r (dalej „Kontrakt”). 

W związku z Porozumieniem Bank będzie 
uprawniony, do otrzymania od Zamawiającego 
w imieniu PBG lub bezpośrednio od PBG, 
przysługujących Bankowi w związku z Cesją 
Wierzytelności, kwot w wysokości: 
 
-  8.322.947 zł (po dokonaniu Odbioru 
Technicznego zgodnie z Kontraktem); oraz 
 
-  6.697.101 zł (po dokonaniu Odbioru 
Końcowego zgodnie z Kontraktem) 
 
tj. łącznie kwoty 15.020.048 zł (dalej 
„Gwarantowana Kwota Przelewu”), a nie jak 
dotychczas całości przysługującej PBG części 
wierzytelności z Kontraktu. 
 
Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty całości 
Gwarantowanej Kwoty Przelewu do dnia 28 
lutego 2014r., Spółka będzie zobowiązana uiścić 
brakującą część Gwarantowanej Kwoty 
Przelewu, w terminie do dnia 31 marca 2014r. Po 
otrzymaniu Gwarantowanej Kwoty Przelewu, 
Bank przeleje zwrotnie na rzecz PBG pozostałą 
część wierzytelności z Kontraktu.  
 
Zaspokajana w ten sposób zabezpieczona 
wierzytelność Banku wobec PBG, stanowi 
wierzytelność nieobjętą układem. 
 
PBG oraz ING potwierdziły w zawartym 
Porozumieniu ogólną kwotę wierzytelności Banku 
wobec Spółki, która na dzień zawarcia 
Porozumienia wynosiła 181.477.407,91 zł. 
 
Wykonanie Porozumienia umożliwi Spółce 
otrzymanie należnej jej części wynagrodzenia z 
tytułu Kontraktu. 
 

Więcej w: RB PBG 32/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/32-2013-zawarcie-trojstronnego-porozumienia-
pomiedzy-pbg-ing-oraz-pgnig.html 

07.11.2013 

Zakończenie 
sporów 
arbitrażowych oraz 
sądowych 

Rafako SA 

 

 ALSTOM Power 
Systems GmbH, 
ALSTOM Boiler 
Deutschland 
GmbH oraz 
ALSTOM Power 
Sp. z o.o.  

Zawarcie ugody dotyczącej sporów 
związanych z projektami Karlsruhe, 
Westfallen oraz projektem Bełchatów 
realizowanymi wspólnie przez Spółkę oraz 
Grupę Alstom.  

Zarząd RAFAKO informuję, że w związku z 
wejściem w życie w/w ugody dnia 7 listopada 
2013 roku postępowanie przed sądem 
państwowym w Stuttgarcie, Republika Federalna 
Niemiec dot. projektu Westfallen zostało 
umorzone wskutek cofnięcia pozwu przez Alstom. 

Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że w 
dniach 6-7 listopada 2013 roku zarówno Spółka, 
jak i Alstom cofnęły pozwy oraz pozwy wzajemne 
złożone w postępowaniach arbitrażowych 
dotyczących projektu Karlsruhe oraz projektu 
Bełchatów. W chwili obecnej Spółka oczekuje na 
formalne potwierdzenie faktu umorzenia w/w 
postępowań arbitrażowych przez poszczególne 
trybunały arbitrażowe. 

Więcej w: RB RFK 52/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_52_%20zakonczenie%20sporow%20z%20Alstom.pdf 
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21.11.2013 

 

Zawarcie istotnego 
porozumienia w 
sprawie zwalniania 
zajęć w 
postępowaniach 
egzekucyjnych 

 

Wierzyciel: 

Banco Espirito 
Santo de 
Investimento 
SA Oddział w 
Polsce 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 
109/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, 
6/2013 z dnia 7 marca 2012 roku oraz 
12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, 
Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości 
układowej (dalej „PBG” lub „Spółka” ) 
informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 
2013 roku Porozumienia z Banco Espirito 
Santo de Investimento SA Oddział w 
Polsce (dalej „Bank”), (dalej: 
„Porozumienie”) w sprawie zwalniania 
zajęć w postępowaniach egzekucyjnych. 

Porozumienie pomiędzy Bankiem a Spółką 
(dalej łącznie: „Strony”)  zawarte zostało w 
związku z  postępowaniami egzekucyjnymi 
wszczętymi na wniosek Banku przeciwko 
aktywom PBG (dalej łącznie: „Aktywa”) 
(dalej: „Postępowania Egzekucyjne”). 
Strony potwierdziły w Porozumieniu kwotę 
wymagalnych wierzytelności Banku 
wobec Spółki, w wysokości kwoty 
wierzytelności głównej: 25.632.531,47 zł 
(dalej: „Wierzytelności Wymagalne”). 

Na mocy Porozumienia, Strony uzgodniły, że: 

1)      Bank w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Porozumienia złoży wnioski o zawieszenie Postępowań 
Egzekucyjnych,   

2)      PBG i Bank będą współdziałać w zakresie zbycia 
Aktywów, w ten sposób, że PBG będzie miała możliwość 
sprzedaży Aktywów po udzieleniu zgody przez Bank. W 
dniu udzielenia przez Bank zgody na sprzedaż 
wskazanego przez Spółkę Aktywa, Bank   złoży wnioski o 
umorzenie Postępowań Egzekucyjnych w zakresie 
obejmującym dane Aktywo, 

3)      PBG zdeponuje na rzecz  Banku tytułem określonej 
w Porozumieniu kaucji (dalej: Kaucja)  35% każdej z 
uzgodnionej z Bankiem kwoty uzyskanej ze sprzedaży 
jakiegokolwiek Aktywa, aż do momentu gdy całkowita 
kwota Kaucji będzie równa wskazanej w Porozumieniu 
kwocie (dalej: „Maksymalna Kwota Kaucji”).   
Maksymalna Kwota Kaucji zgodnie z zawartym 
Porozumieniem wynosić będzie (i) 65 %  Wierzytelności 
Wymagalnych, albo (ii) 15% Wierzytelności 
Wymagalnych, albo (iii), inną kwotę wynikającą z 
umowy restrukturyzującej zadłużenie Spółki, która może 
być zawarta pomiędzy Spółką a jej wierzycielami. Przy 
czym na dzień zawarcia Porozumienia Maksymalna 
Kwota Kaucji jest obliczona jako 65% Wierzytelności 
Wymagalnych, 

4)      Z chwilą ustanowienia przez PBG Kaucji 
odpowiadającej Maksymalnej Kwocie Kaucji Bank złoży 
wnioski o umorzeniu Postępowań Egzekucyjnych w 
całości, 

5)      Bank będzie wyłącznie uprawiony do zaspokojenia 
z ustanowionej przez Spółkę Kaucji w przypadku, w 
którym: (i) uprawomocni się postanowienie o zwarciu 
Układu zawieranego pomiędzy Spółką a jej 
wierzycielami, albo (ii) uprawomocni się postanowienie 
o umorzeniu postępowania upadłościowego 
wszczętego wobec Spółki (dalej: „Postępowanie 
Upadłościowe”), albo (iii) uprawomocni się 
postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia 
Postepowania Upadłościowego na postępowanie 
obejmujące likwidacje majątku Spółki,   

6)      Bank będzie uprawniony do podjęcia Postępowań 
Egzekucyjnych w przypadku, w którym Spółka nie 
ustanowi Kaucji w wysokości Maksymalnej Kwoty Kaucji 
do 30 dnia przed upływem 12 miesięcy od dnia 
zawieszenia ostatniego Postępowania Egzekucyjnego,  

7)      Na poczet Kaucji zaliczona  zostanie kwota 
5.069.504,04 zł, ustawiona  tytułem kaucji na rzeczna 
Banku na podstawie Porozumienia ws Zwolnienia 
Zajęcia Akcji Duon, o którym PBG informowało w 
raporcie bieżącym12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, 
a które wygasło z chwilą zawarcia Porozumienia; 

8)      W przypadku wypełniania nałożonych na Spółkę 
zgodnie z Porozumieniem obowiązków Bank nie złoży 
wniosku o zmianę trybu Postępowania Upadłościowego 
na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację 
majątku PBG lub o pozbawienie zarządu własnego. 

Więcej w: RB PBG 34/2013: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/34-2013-zawarcie-istotnego-porozumienia-
przez-pbg-z-wierzycielem-banco-espirito-santo-de-investimento-s-a-oddzial-w-polsce.html 
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20.12.2013 

Aneks do umowy 
kredytowej 

 

Rafako SA 

 

PKO BP SA 

Aneks do umowy kredytowej na 
podstawie której Bank udzielił Emitentowi 
kredytu bankowego w rachunku 
bieżącym na kwotę 280.000.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności. 

 Niniejszy Aneks przedłuża termin obowiązywania 
umowy kredytowej do dnia 31 marca 2014 roku.  

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 
podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W Aneksie 
przewidziane są także zwyczajowo przyjęte 
prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w 
okresach miesięcznych.  

Spółka zobowiązała się do przedstawienia 
Bankowi wniosków o wpis zastawu rejestrowego 
na przedsiębiorstwie Spółki do dnia 28 lutego 
2014 roku. Zgodnie z umową kredytu 
niewykonanie w/w zobowiązania może 
skutkować wypowiedzeniem kredytu przez Bank 
lub koniecznością ustanowienia dodatkowego 
zabezpieczenia. 

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych 
warunków przedstawionych w umowie 
kredytowej. 

Więcej w: RB RFK 60/2013: 
http://www.rafako.com.pl/pub/File/raporty_biezace/2013/RB_60_%20aneks%207%20do%20umowy%20z%20PKO.pdf 

 

 

V. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

 

W roku 2013 Jednostka Dominująca i jednostki zależne realizowały transakcje z podmiotami 

powiązanymi na zasadach rynkowych, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności 

operacyjnej.  

Transakcje między Jednostką Dominującą, a jej jednostkami zależnymi ujawnione zostały w nocie 5.29 

jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej PBG SA w upadłości układowej za 

rok 2013, a w nocie 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 zostały ujawnione 

transakcje  spółek Grupy Kapitałowej PBG z pozostałymi podmiotami powiązanymi.  

 

VI. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK 

 

Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaprezentowane w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PBG.  

 

VII. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH  

 

Informacje na temat udzielonych pożyczek zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej PBG.  

 

VIII. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ 

 

W czerwcu 2012 roku trzy spółki z Grupy PBG, tj.: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz Aprivia SA 

złożyły wnioski o upadłość z możliwością zawarcia układu. Powodem złożenia wniosków była trudna 
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sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak 

całkowitego rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego oraz 

przeciągające się rozmowy z bankami na temat pozyskania dodatkowego finansowania. Dwa 

tygodnie później kolejne osiem spółek, tj. PBG Avatia Sp. z o.o., Dromost Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjno-Drogowych SA, Metorex Sp. z o.o., KWG Sp. z o.o., PBG Technologia Sp. z o.o., PBG 

Energia Sp. z o.o., Strateg Capital Sp. z o.o., a także Energomontaż Południa SA w dniu 10 sierpnia 2012 

r., złożyło w sądach wnioski o upadłość z możliwością zawarcia układu mające na celu ochronę tych 

spółek, interesów wszystkich ich wierzycieli i pracowników. Decyzja o złożeniu wniosków o upadłość 

przez 12 spółek z Grupy PBG, praktycznie w jednym czasie, wynika z faktu udzielenia wzajemnych 

poręczeń kredytowych, gwarancyjnych i handlowych, a także (w niektórych przypadkach) solidarnej 

odpowiedzialności wynikających ze wspólnie realizowanych kontraktów. Na chwilę obecną 

prowadzone są postępowania układowe dla spółek: PBG, KWG, PBG AVATIA, DROMOST, PRID, Strateg 

Capital oraz postępowania likwidacyjne dla spółek HYDROBUDOWA POLSKA, APRIVIA, PBG 

TECHNOLOGIA oraz Energomontaż Południe. Ponadto, wniosek spółki PBG Energia został odrzucony z 

przyczyn formalnych. Postępowanie upadłości układowej PBG wypływa na prowadzenie przez nią 

działalności operacyjnej, a w konsekwencji na generowane przez nią wyniki finansowe. Sytuacja 

ekonomiczna i prowadzone postępowania upadłościowe wspomnianych wyżej spółek z Grupy PBG w 

sposób negatywny mogą wpływać na kondycję finansową spółki PBG.  

 

IX. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

 

Grupa PBG, w okresie objętym raportem, w dziedzinie badań i rozwoju nie zanotowała osiągnięć, które 

w sposób szczególny wpłynęły na osiągnięty wynik.  

 

X. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW PRACOWNICZYCH  

 

W Grupie PBG nie są prowadzone programy pracownicze.  

 

XI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 

POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ   

 

1. POSTĘPOWANIA SĄDOWE ORAZ INNE SPRAWY SPORNE 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego rocznego  sprawozdania finansowego Grupa jest w trakcie 

prowadzenia spraw sądowych, w których jest zarówno pozwanym jak i powodem.  

 

Opis kluczowych spraw spornych oraz postępowań sądowych z powództwa Grupy: 

 

1. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA),  sygn. akt IC 1022/12 

Sprawa dotyczy sądowej zmiany umowy nr 2811/30/2010 (dotyczącej budowy autostrady  A4). Strona 

wnosi o podwyższenie wynagrodzenia netto należnego Konsorcjum o kwotę 270.100 tys. PLN z tytułu 
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drastycznego wzrostu cen materiałów budowlanych i usług (ceny: stali, kruszywa, betonu, asfaltu oraz 

paliwa w tym koszty transportu). Kluczowym i zarazem najistotniejszym elementem postępowania 

dowodowego będzie opinia biegłych z zakresu ekonomii budownictwa drogowego. Sąd rozstrzygnie 

wnioski dowodowe w tym kluczowy wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na podstawie, 

którego można ustalić, czy poniesiona strata po stronie Konsorcjum była rażąca i Konsorcjum ma prawo 

domagać się wspomnianego wynagrodzenia. Ponieważ na 4 terminy odbytych już rozpraw nie stawili 

się wszyscy świadkowie, Sąd nie rozstrzygnął jeszcze kwestii pozostałych wniosków dowodowych, w tym 

kluczowych dla rozstrzygnięcia istoty sprawy, wniosków o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.  

 

2. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "POM"   Sp. 

z o.o. sygn. akt. IX Gc 815/13 

W dniu 19 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy wydał nakaz zapłaty 

w postępowaniu upominawczym nakazując POM zapłatę dochodzonej pozwem kwoty oraz kosztów 

procesu. POM wniósł skutecznie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu 

upominawczym.  07 listopada 2013 roku - na skutek skierowania sprawy do mediacji Strony 

przeprowadziły negocjacje przed mediatorem i w dniu 07 listopada 2013 roku zawarły ugodę na skutek 

której PBG otrzyma 160 tys. zł, POM cofnie zgłoszenia wierzytelności na łączną kwotę ok. 400 tys. zł, a 

strony doprowadzą do formalnego zakończenia wiążących umów; Sąd Okręgowy zatwierdził ugodę i 

umorzył postępowanie w sprawie. 

 

3. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Control Process SA w sprawie o zapłatę wraz z 

wnioskiem o zwolnienie od kosztów oraz zabezpieczenie roszczenia 

Spółka dochodzi od Control Process SA roszczeń wynikających z kilku tytułów w ramach realizacji 

inwestycji "Projekt LMG - Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", w tym m.in. z tytułu 

niezapłaconych przez Pozwanego faktur VAT z umowy najmu kontenerów wraz z pozostałą 

infrastrukturą, umowy o świadczenie usług dostępu do sieci teleinformatycznej, umowy najmu placu na 

ternie zaplecza budowy, refaktur za wykonanie analiz środowiskowych, refaktur za wykonanie  

pomiarów parametrów gwarantowanych, refaktur za wykonanie testów fabrycznych, refaktur z tytułu 

kosztów ratownictwa medycznego oraz refaktur za usługi geodezyjne. W pozwie Powód zawarł także 

wniosek o zwolnienie od kosztów w całości oraz zabezpieczenie roszczeń. Postanowieniem z dnia 16 

września 2013 roku Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów. W dniu 26 września 2013 

roku pełnomocnik Powoda wniósł do Sądu Apelacyjnego zażalenie na oddalenie wniosku o zwolnienie 

od kosztów. Postanowieniem z dnia 30 października 2013 roku Sąd Apelacyjny oddalił przedmiotowe 

zażalenie.  Nakazem zapłaty wydanym dnia 10 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał 

Pozwanemu, aby zapłacił Powodowi kwotę 996 tys. PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu w terminie 

14 dni lub złożył sprzeciw. Na skutek wniosku pełnomocnika Powoda, Sąd Okręgowy postanowieniem z 

dnia 28 stycznia 2014 roku sprostowała oczywista omyłkę pisarską dotyczącą terminu zapłaty odsetek 

od jednej z dochodzonych wierzytelności. 

Do dnia dzisiejszego, tj. 13 marca 2014 roku nie wpłynął do kancelarii prawnej, prowadzącej sprawę, 

sprzeciw od nakazu zapłaty (do Sądu wpłynął 18 lutego 2014 roku), albowiem Sąd nie wydał jeszcze 

zarządzenia w tej sprawie. Do momentu fizycznego wpływu sprzeciwu do kancelarii prawnej, stan 

przedstawiony w niniejszym piśmie pozostaje bez zmian. 
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4. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Marian Siska w sprawie o zapłatę 

Pozew o zapłatę kwoty 1.200 tys. PLN z tytułu sprzedaży akcji w GasOil Engineering As. Sprawa 

prowadzona według prawa słowackiego przez adwokata Ireneusza Piotra Giebela. Nakazem zapłaty 

Sąd Okręgowy w Popradzie nakazał zapłatę pozwanemu kwoty zgodnie z żądaniem pozwu. Pismem z 

dnia 18 lutego 2014 roku Marian Siska złożył odwołanie od przedmiotowego nakazu. Pełnomocnik 

Spółki przygotowuje odpowiedź na odwołanie.   

 

5. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy 

Sp. z o.o. (dalej „MWiK”),   sygn.  akt postępowania: VIII KC 282/12/K 

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy z powództwa Spółki przeciwko Miejskim 

Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. (dalej „MWiK”) o ustalenie, że: 

a) oświadczenie woli MWiK z dnia 05 czerwca 2012 roku o odstąpieniu od kontraktu nr 

2004PL16CPE003-12/3 „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych 

ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w 

Bydgoszczy. Część 3”, zawartego w dniu 3 kwietnia 2008 r. ( dalej „Umowa”) z PBG oraz spółką 

Hydrobudowa Polska SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) jako współkonsorcjantem, jest 

bezskuteczne; 

b) MWiK nie przysługuje roszczenie o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Spółkę i spółkę Hydrobudowa Polska Umowy; 

c) MWiK nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, z 

przyczyn leżących po stronie Spółki oraz Hydrobudowy Polska 

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie wyżej wskazanych roszczeń poprzez zakazanie MWiK skorzystania z 

gwarancji zwrotu zaliczki nr GZo/329/08-081 z dnia 27 maja 2008 roku udzielonej przez Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń SA w Warszawie (dalej „PZU”), w szczególności poprzez żądanie wypłaty środków z 

tej gwarancji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ustalenie; a w przypadku wypłaty 

MWiK przez PZU środków z gwarancji, o której mowa wyżej, również poprzez nakazanie MWiK 

natychmiastowego zwrotu wypłaconych środków Gwarantowi. Na 08 października 2013 roku 

wyznaczono pierwszą rozprawę w sprawie. 

Wartość przedmiotu sporu: 30.849 tys. PLN. 

Jednocześnie Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie w pozostałym zakresie. Zażalenie na 

przedmiotowe postanowienie złożył MWiK, jednakże w dniu 26 marca 2013 roku Sąd oddalił zażalenie 

MWiK na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia i tym samym postanowienie to stało się 

prawomocne. Niezależnie od powyższego, Spółka w dniu 26 kwietnia 2013 roku złożyła wniosek o 

zmianę (rozszerzenie) sposobu zabezpieczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych 

MWiK do kwoty równowartości 3.758 tys. EUR. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 27 

czerwca 2013 roku oddalił wniosek Powoda o zmianę zabezpieczenia, na które to postanowienie 

Spółka złożyła zażalenie w dniu 17 lipca 2013 roku. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Powoda 

postanowieniem z dnia 25 października 2013 roku. Jednocześnie w związku z przekazaniem akt do sądu 

odwoławczego, zniesiono termin rozprawy wyznaczonej na dzień 2 października 2013 roku. Nowy termin 

nie został jak dotychczas wyznaczony, albowiem akta nie zostały jeszcze zwrotnie przekazane do Sądu 

Okręgowego w Bydgoszczy. 
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6. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Maxer SA w upadłości – 

IX GNc 1254/13/7 

W dniu 02 września 2013 roku PBG SA w upadłości układowej wniosła do Sądu Okręgowego w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy wniosek przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Maxer SA w upadłości 

o zapłatę i o zwolnienie w całości od kosztów sądowych.  Wartość przedmiotu sporu: 820 tys. PLN. 

W dniu 25 września 2013 roku Sąd oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W dniu 07 

października 2013 roku złożono zażalenie na to postanowienie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił 

apelację, a Spółka uiściła wymaganą opłatę sądową. Obecnie oczekujemy na rozpoznanie sprawy: 

wydanie nakazu zapłaty albo wyznaczenie terminu rozprawy. 

 

7. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Krolpol Sp. z o.o. 

Sprawa dotyczy zwrotu kwoty  zaliczki za niewykonane przez Krolpol Sp. z o.o. prac oraz 

zwrotu  tymczasowo poniesionych kosztów zakupu rozdysponowanych przez Krolpol  Sp. z o.o.  

materiałów oraz usług prefabrykacji, celem umożliwienia mu wykonania prac, za które Krolpol Sp. z o.o. 

otrzymał już płatność, a które miały być następnie refakturowane na Krolpol Sp. z o.o. Wartość 

przedmiotu sporu: 100 tys. PLN oraz odsetki do dnia zapłaty. Pozew w przygotowaniu. 

 

8. PBG SA w upadłości układowej przeciwko Gazomontaż SA 

Sprawa dotyczy zwrotu kwoty zapłaconej przez Spółkę do Gazomontażu SA za wykonanie prac, której 

Gazomontaż SA nie uregulował ze swoim podwykonawcą KWG, a którą inwestor - PGNiG na podstawie 

art. 14 ust.18-21 Umowy na generalną realizacje inwestycji Projekt LMG, uiścił na rzecz  KWG, z kwoty 

wynagrodzenia należnego Spółce PBG. Sąd wydał nakaz  zapłaty, Gazomontaż SA złożył sprzeciw, 

kolejna rozprawa przewidziana na dzień 25 lutego 2014 roku. 11 marca 2014  roku Sąd wydał wyrok 

zasądzający roszczenie Spółki od Gazomontaż (wraz z kosztami postępowania i odsetkami).Wartość 

przedmiotu sporu: 851 tys. PLN oraz odsetki ustawowe do dnia zapłaty. 

 

Wśród sprawy spornych toczących się przeciwko Spółce należy wymienić: 

 

1. Spory dotyczące budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.  

Spółka było członkiem konsorcjum („Konsorcjum”), które wygrało przetarg na generalnego wykonawcę 

w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie. Umowa pomiędzy Konsorcjum a Narodowym 

Centrum Sportu sp. z o.o. (“NCS”) została zawarta dnia 4 maja 2009 r. („Umowa”). Konsorcjum 

dostarczyło NCS gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 152.479 tys. PLN, zabezpieczającą roszczenia 

NCS, jako zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wystawioną 

przez Zurich Insurance plc. Niederlassung für Deutschland (“Gwarant” lub “Zurich”).  

W dniu 1 czerwca 2012 roku, NCS wezwało Konsorcjum do zapłaty kwoty 308.832 tys. PLN tytułem kar 

umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy Stadionu Narodowego. Następnie, dnia 5 

lipca 2012 roku NCS złożyło do Gwaranta żądanie wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 

152.479 tys. PLN. W ocenie Konsorcjum (w tym Spółka) żądanie zapłaty kar umownych za przekroczenie 

terminu zakończenia budowy jest bezzasadne, ponieważ opóźnienie w tym zakresie nastąpiło z 

przyczyn, za które Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności.  
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W związku z powyższym, dnia 1 marca 2013 roku Konsorcjum (w tym Spółka) skierowało do Sądu 

Okręgowego w Warszawie przeciwko NCS oraz Skarbowi Państwa – Ministrowi Sportu i Turystyki pozew (i) 

o ustalenie, że pozwanym nie przysługuje roszczenie o zapłatę kar umownych za przekroczenie terminu 

zakończenia budowy Stadionu Narodowego oraz (ii) o zobowiązanie pozwanych do zaniechania 

bezprawnego skorzystania z gwarancji wystawionej przez Zurich. Dodatkowo Konsorcjum wniosło o 

zabezpieczenie wskazanych powyżej roszczeń poprzez zakazanie pozwanym do czasu prawomocnego 

zakończenia niniejszego postępowania pobierania wypłat z gwarancji wystawionej przez NCS. 

Postanowieniem z dnia 22 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o 

zabezpieczenie. Dnia 9 kwietnia 2013 roku Konsorcjum złożyło zażalenie na powyższe postanowienie do 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie.  

22 kwietnia 2013 r. otrzymał żądanie NCS wypłaty z gwarancji należytego wykonania. Sąd Apelacyjny 

następnie odrzucił apelację. Decyzją z 25 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Warszawie. Zawiesił 

postepowanie z urzędu ze względu na ogłoszenie upadłości dwóch powodów, t.j. Alpine Bau 

Deutschland AG i Alpine Bau GmbH. Zgodnie z oświadczeniem z 4 grudnia 2013 r. zarządca Alpine Bau 

Deutschland AG wraz z zarządcą Alpine Bau GmbH wstąpili do procesu i złożyli wniosek o wznowienie 

postępowania. Do dzisiaj Sąd Rejonowy  nie wydał jeszcze decyzji o wznowieniu postępowania. 

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić podczas obowiązywania  Umowy, Konsorcjum wykonało 

znaczną  liczbą prac dodatkowych zleconych przez NCS,  za które nie otrzymało zapłaty. Konsorcjum 

(włącznie z PBG)w tej chwili domaga się zapłaty za wykonane prace dodatkowe. Dodatkowo, w 

związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez NCS, Konsorcjum poniosło straty. 

Wobec tego Konsorcjum planuje w najbliższej przyszłości wnieść jeden albo kilka pozwów, w zależności 

od potrzeby, przeciwko NCS i Skarbowi Państwa w związku z powyższymi roszczeniami. Nie określono 

jeszcze dokładnej wartości sporu. Konsorcjum planuje wniesienie pozwu na początku 2014 roku. 

W międzyczasie, w dniu 18 czerwca 2013 roku, PBG i Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej 

(inny członek Konsorcjum)  wniosły wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie Rejonowym w 

Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa –Ministrowi Sportu i Turystyki na kwotę 162.984 tys. PLN  o 

zapłatę za wyżej wymienione prace dodatkowe i odszkodowania. Dnia 10 października 2013 roku 

odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie, jednakże stronom nie udało się dojść do porozumienia 

(sprawa o sygn. VIII GCo 552/13). 

W dniu 22 kwietnia 2013 roku NCS złożył roszczenie o wypłatę przez Zurich kwoty z ubezpieczenia z tytułu 

należytego wykonania (sygn. akt XX GC 211/13). W dniu 16 grudnia 2013 roku Spółka złożyła 

interwencję uboczną po stronie pozwanego. W dniu 18 grudnia 2013 roku interwencja po stronie 

pozwanego została również złożona przez syndyka Hydrobudowy. Do dnia dzisiejszego nie został 

wyznaczony termin posiedzenia w sprawie. Wartość przedmiotu sporu to 152.479 tys. PLN. 

 

20 września 2013 roku spółka Imtech Polska sp. z o.o. (jeden z głównych podwykonawców Konsorcjum 

Budowy Narodowego Stadionu w Warszawie)  złożył pozew o zapłatę 115.037 tys. PLN przez PBG SA, 

Alpine Construction Polska sp. z o.o., NCS i Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki. Spółka Imtech 

żąda zapłaty za prace wykonane podczas budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz zapłaty 

za szkody z tytułu przekroczonego terminu tych prac. Roszczenie Imtechu zostało formalnie zgłoszone w 

dniu 12 grudnia 2013 roku PBG SA ma 3 miesiące na odpowiedź na pozew. Sprawa w toku.  
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2. SAN-BUD Sp. z o.o. przeciwko PBG SA w upadłości układowej, sygn. akt IX GC 206/13/ 

Sprawa o zapłatę 1.572 tys. PLN przed Sądem Okręgowym X Wydział Gospodarczy we Wrocławiu – 

data pozwu: 28 marca 2013 roku. Dnia 27 czerwca 2013 roku została sporządzona odpowiedź na 

pozew. W dniu 6 września 2013 roku odbyła się rozprawa, termin kolejnej rozprawy Sąd wyznaczy z 

urzędu. Sprawa w toku. 

 

3. Dimark Sp. z o.o. przeciwko PBG SA w upadłości układowej, sygn. akt IX GC 533/13/4 

Sprawa o zapłatę 100 tys. PLN przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – data pozwu: 13 czerwca 2013 

roku 

W dniu 30 października 2013 roku - Sąd Okręgowy wydał wyrok oddalający powództwo Dimark Sp. z 

o.o. w całości i zasądzający na rzecz Spółki zwrot kosztów postępowania. Od wyroku tego apelację 

wniósł Dimardk, Spółka wniosła odpowiedź na apelację w ustawowym terminie, tj. do 7 marca 2014 

roku. W niniejszej sprawie Powód dochodzi od Pozwanego należności z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia. Powód, działając jako członek konsorcjum generalnego wykonawcy zawarł z 

podmiotem trzecim umowę cesji, mocą której przeniósł wraz ze współkonsorcjantami wierzytelność z 

tytułu zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz banku, na zabezpieczenie umowy kredytu, 

której stroną jest m.in. Pozwany. Bank, otrzymując należność z tytułu scedowanej wierzytelności, 

zaksięgował ją m.in. na poczet zobowiązań Pozwanego. W ocenie Powoda spłata należności 

Pozwanego z tytułu umowy kredytu nastąpiła kosztem Powoda i to bez niezbędnej ku temu podstawie 

prawnej, co skutkuje - w ocenie strony powodowej - bezpodstawnym wzbogaceniem po stronie 

Pozwanego. 

 

4. Gmina Zabrze, ZPWiK przeciwko PBG SA w upadłości układowej, Hydrobudowa Polska SA w 

upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GCo 543/13/7 

W dniu 21 października 2013 roku Wnioskodawca złożył w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w 

Poznaniu, X Wydział Gospodarczy zawezanie do próby ugodowej przeciwko PBG SA w upadłości 

układowej oraz Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej celem dochodzenia wierzytelności 

kwoty 810 tys. EUR z tytułu kar umownych w ramach  kontraktu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej 

na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice, Rokitnica. Zadanie 1". Z uwagi na fakt, że 

Wnioskodawca nie złożył żadnej propozycji ugodowej, posiedzenie w dniu 25 lutego 2014 roku 

zakończyło się brakiem ugody. 

 

5. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA w Warszawie przeciwko PBG SA w upadłości 

układowej, sygn. akt XVI GNc 1157/13 

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes w dniu 9 października 2013 roku wniosło roszczenie wobec PBG 

SA z tytułu nakazu zapłaty na kwotę 5.075 tys. PLN na podstawie weksla. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes udzielił Hydrobudowie Polskiej SA generalnego ubezpieczenia z 

tytułu różnych kontraktów budowlanych. W celu zabezpieczenia możliwych roszczeń regresowych 

wobec TU Euler Hermes, Hydrobudowa wydała weksel in blanco, poręczony przez spółkę PBG. W 

związku z upadłością Hydrobudowy Polskiej syndyk masy upadłości wycofał Hydrobudowę Polską SA z 

kontraktu - inwestor Miasto Poznań. Miasto Poznań zażądało zaspokojenia roszczeń od  TU Euler Hermes 

(jako ubezpieczyciela). TU Euler Hermes zaspokoił roszczenie Miasta Poznań, następnie wypełnił weksel i 
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wniósł pozew o zapłatę w stosunku do Spółki (jako poręczyciela weksla). Dnia 15 listopada 2013 roku 

Sąd Rejonowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty wobec Spółki kwoty 5.075 tys. PLN (razem z 

odsetkami). Następnie 12 grudnia 2013 roku Spółka zgłosiła sprzeciw wobec nakazu zapłaty w związku 

ze stanowiskiem, iż weksel był nieważny  i niepoprawnie (wadliwie) wystawiony z uwagi na fakt, iż 

wycofanie się Hydrobudowy Polskiej SA z kontraktu spowodowało, iż Hydrobudowa Polska nie była już 

stroną kontraktu. Sprzeciw Spółki nie został jeszcze rozpatrzony przez Sąd. 

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 

Obecnie toczy się, wszczęte przez Komisję Nadzoru Finansowego  z urzędu, postępowanie 

administracyjne przeciwko Spółce, w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na 

podstawie art. 96 ust 1 pkt. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. KNF przedłużył postępowanie do 31 marca 2014 roku. 

 

Opis kluczowych spraw spornych oraz postępowań sądowych z powództwa Grupy Rafako: 

 

1. RAFAKO SA przeciwko ING Bank Śląski SA  

W dniu 3 listopada 2009 roku Spółka RAFAKO SA wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX 

Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę przeciwko ING Bankowi Śląskiemu SA. RAFAKO SA w 

procesie żąda zwrotu bezpodstawnie wyegzekwowanej, przez ING Bank Śląski SA, z jej rachunków kwoty 

9 milionów złotych. Sąd I instancji w dniu 29 listopada 2010 roku wydał wyrok, którym zasądził od ING 

Banku Śląskiego SA na rzecz RAFAKO SA kwotę 8.997 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz 

kosztami postępowania. Od wyroku Sądu I instancji pełnomocnik ING Banku Śląskiego SA złożył 

apelację. W dniu 12 października 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po przeprowadzeniu rozprawy 

nie uznał zarzutów podniesionych w apelacji przez ING Bank Śląski SA za uzasadnione, ale z urzędu 

stwierdził, iż Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sporu, uchylił wyrok i przekazał sprawę Sądowi I instancji 

do ponownego rozpoznania. Obecnie sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX 

Wydziałem Gospodarczym. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 roku.  

 

2. RAFAKO SA przeciwko ZUS Oddział w Rybniku   

Po przeprowadzonej przez ZUS Odział w Rybniku kontroli doręczona została RAFAKO SA w dniu 17 

listopada 2011 roku decyzja w przedmiocie przypisu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz 

Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. ZUS zakwestionował dokonywane 

przez RAFAKO SA wypłaty ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych okolicznościowych 

kuponów podarunkowych. Z decyzji wynika zatem obowiązek zapłaty na rzecz ZUS kwoty w wysokości 

2.370 tys. PLN (bez odsetek). RAFAKO SA nie zgadzając się z ustaleniami zawartymi w treści decyzji 

zdecydowało o wniesieniu od niej odwołania do Sądu Okręgowego w Gliwicach IX Wydziału Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych. Sąd uznał argumentację Spółki i wydał korzystne dla niej wyroki, od których 

ZUS złożył apelacje. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego termin rozprawy apelacyjnej nie 

został jeszcze wyznaczony. Spółka jest przekonana, że sąd II instancji podtrzyma korzystne dla niej 

rozstrzygnięcia. W związku z uzyskaniem korzystnego dla Spółki wyroku sądowego RAFAKO SA dokonało 
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w 2012 roku rozwiązania utworzonej na ten cel rezerwy w kwocie 2.370 tys. PLN, a także rezerwy na 

odsetki z tego tytułu w kwocie 952 tys. PLN. 

 

3. RAFAKO SA przeciwko firmie Donieckobłenergo z siedzibą na Ukrainie 

Istotnym postępowaniem prowadzonym przez Spółkę jest postępowanie sądowe o odszkodowanie od 

firmy Donieckobłenergo z siedzibą na Ukrainie o wartości 11.500 tys. USD (38.151 tys. PLN) z powodu 

ostatecznego zaniechania realizacji budowy kotła przez klienta. W 2009 roku Sąd pierwszej i drugiej 

instancji wydał korzystny dla Spółki wyrok, jednakże Wyższy Sąd Gospodarczy, po rozpatrzeniu skargi 

kasacyjnej strony pozwanej, uchylił te wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 6 

sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała wyrok Izby Sądowej do spraw gospodarczych Sądu Najwyższego 

Ukrainy, na mocy którego pozytywnie została rozpatrzona skarga kasacyjna złożona przez Spółkę w 

dniu 2 marca 2010 roku i postanowiono utrzymać w mocy wyrok Donieckiego Apelacyjnego Sądu 

Gospodarczego z dnia 23 grudnia 2008 roku, w którym to orzeczeniu została zasądzona na rzecz 

RAFAKO SA tytułem odszkodowania, odsetek za zwłokę, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa 

procesowego łącznie kwota 56,7 miliona hrywien, co w przeliczeniu stanowiło w dniu wniesienia 

powództwa kwotę około 11 500 tys. USD. Ze względu na niepewność skuteczności windykacji 

zasądzonej wierzytelności, Spółka nie ujęła powyższej kwoty w przychodach. Pełnomocnik RAFAKO SA 

poinformował, że w lipcu 2012 roku Sąd Gospodarczy okręgu Donieckiego wznowił rozpatrywanie 

sprawy ze względu na żądanie Donieckobłenergo uznania umowy z dnia 16 maja 1994 roku za 

nieważną. Zdaniem pełnomocnika nie ma żadnych nowych argumentów i dowodów dla uznania 

takiego żądania. Kolejna rozprawa przewidziana jest na 10 kwietnia 2014 roku. 

 

Wśród sprawy spornych toczących się przeciwko Grupie RAFAKO należy wymienić: 

 

1. ING Bank Śląski SA przeciwko Spółkom: RAFAKO SA I RAFAKO Engineering SA 

W lipcu 2010 roku ING Bank Śląski SA wniósł przeciwko RAFAKO SA i RAFAKO Engineering Sp. z o.o. do 

Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę w postępowaniu 

nakazowym tytułem zwrotu kwoty wypłaconej w dniu 01 lutego 2010 roku beneficjentowi gwarancji 

wystawionej rzekomo przez ING Bank Śląski SA na zlecenie Fabryki Elektrofiltrów ELWO SA w upadłości. W 

ocenie ING Banku Śląskiego SA, roszczenie wobec RAFAKO SA ma rzekomo wynikać z Umowy 

Kredytowej z dnia 25 czerwca 2008 roku. Dnia 9 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XX 

Wydział Gospodarczy wydał na rozprawie wyrok zaoczny zasądzając na rzecz ING Banku Śląskiego SA 

od RAFAKO SA kwotę 1.462 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi od 1 lutego 2010 roku oraz kwotę 80 

tys. PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W dniu 17 czerwca 2011 roku pomimo zawiadomienia przez 

pełnomocnika RAFAKO SA i RAFAKO Engineering Sp. z o.o. pełnomocnika ING Banku Śląskiego SA o 

złożeniu sprzeciwu – Komornik na wniosek ING Banku Śląskiego SA dokonał zajęcia rachunków 

bankowych RAFAKO SA. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XX 

Wydział Gospodarczy na wniosek pełnomocnika Pozwanych Spółek zawiesił rygor natychmiastowej 

wykonalności zawarty w wyroku zaocznym uznając, że istnieją poważne wątpliwości co do zasadności 

wydania wyroku zaocznego. W wyniku działań podjętych przez pełnomocnika Pozwanych Spółek z 

kwot wyegzekwowanych przez Komornika od RAFAKO SA na rzecz ING Banku Śląskiego SA została 

przelana kwota 128 tys. PLN, zaś kwota 1.688 tys. PLN została przekazana do depozytu sądowego. W 
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dniu 21 marca 2012 roku w sprawie został ogłoszony wyrok, w którym Sąd uchylił wyrok zaoczny w 

całości, zasądził solidarnie na rzecz ING Banku Śląskiego SA od RAFAKO SA i RAFAKO Engineering Sp. z 

o.o. kwotę 1.334 tys. PLN z ustawowymi odsetkami oraz ustawowe odsetki od kwoty 128 tys. PLN, w 

pozostałym zakresie powództwo oddalił. Pełnomocnik RAFAKO SA złożył apelację, która na rozprawie 

21 lutego 2013 roku została w całości oddalona i Sąd zasądził solidarnie od pozwanych spółek zwrot 

kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok został zrealizowany. 

 

SPRAWY SPORNE GRUPY RAFAKO 

 

1. Spór pomiędzy Grupą Alstom, a RAFAKO SA  

Nawiązując do opisywanych w poprzednich raportach finansowych sporów ze spółkami z Grupy Alstom 

RAFAKO SA informuje, iż w dniu 15 października podpisano ugodę, która kompleksowo reguluje zarówno 

zasady rozliczeń finansowych oraz zrzeczenie się wzajemnych roszczeń pomiędzy RAFAKO SA oraz 

Grupą Alstom, jak i zakres współpracy pomiędzy RAFAKO SA oraz grupą Alstom na projektach 

realizowanych przez jednostkę dominującą. 

Kluczowe postanowienia ostatecznej Ugody są następujące: 

(i) Spółki z Grupy Alstom dokonają zapłaty na rzecz Spółki kwoty 23 mln EUR w terminie 10 dni od 

dnia wejścia w życie Ugody; 

(ii) Spółki z Grupy Alstom dokonają zapłaty na rzecz Spółki kwoty 20,5 mln EUR w terminie 30 dni 

późniejszego z następujących dwóch zdarzeń: (i) od dnia wejścia w życie Ugody albo (ii) od dnia 

wydania przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA („PGE”) Polecenia Rozpoczęcia 

Prac zgodnie z umową dotyczącą budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 

2012 roku („Kontrakt Opole”);  

(iii) Zapłata ww. kwot na rzecz RAFAKO SA zabezpieczona ma być gwarancją korporacyjną spółki 

dominującej Grupy Alstom. Gwarancja ma być udzielona w terminie 30 dni od dnia wejścia w 

życie Ugody; 

(iv) Spółka oraz Grupa Alstom zrzekną się dotychczasowych wzajemnych roszczeń związanych z 

projektami Karlsruhe, Westfalen oraz projektem Bełchatów oraz wycofają pozwy oraz wnioski o 

arbitraż złożone w związku z powyższymi sporami; oraz  

(v) jednostka dominująca zobowiązała się do współpracy z Grupą Alstom w związku z Kontraktem 

Opole w tym do podzlecenia na rzecz Grupy Alstom części zakresu prac przypadających na 

Spółkę zgodnie z Kontraktem Opole. Szczegółowe zasady współpracy oraz zakres prac 

zleconych na rzecz Grupy Alstom uregulowany zostanie w umowie wielostronnej pomiędzy Grupą 

Alstom, Spółką, PGE oraz pozostałymi członkami konsorcjum, któremu przyznany został Kontrakt 

Opole („Umowa Wielostronna”) oraz w porozumieniu pomiędzy Grupą Alstom, a konsorcjum 

realizującym Kontrakt Opole („Porozumienie”). 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie warunki zawieszające ugodę zostały 

spełnione oraz zrealizowane zostały obie transze płatności dla Spółki, tj. łącznie 43,5 miliona EUR.  

W dniach 6 - 7 listopada 2013 roku strony złożyły stosowne pisma wycofujące swoje pozwy i pozwy 

wzajemne, dotyczące sporu przed Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu 

dotyczącego realizacji kontraktu w PGE Elektrownia Bełchatów SA, sporu przed Sądem Arbitrażowym 

Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurychu dotyczącego realizacji kontraktu w Karlsruhe oraz sporu 
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przed Izbą Handlową Sądu w Stuttgarcie dotyczącego realizacji kontraktu w Hamm/Westfalia, w wyniku 

czego wszystkie postępowania sądowe zostały zakończone. Wycofanie wszystkich pozwów i zawarcie 

ugody oraz zapłata środków pieniężnych wynikająca z zawartego porozumienia zamknęła wszystkie 

rozliczenia, spory, kwestie kar i roszczeń pomiędzy RAFAKO SA, a spółkami Grupy Alstom w związku z 

projektami Hamm/Westfalia, Karlsruhe, i Elektrownia Bełchatów.  

 

XI. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA  

 

W okresie objętym raportem spółki z Grupy PBG nie wprowadziły znaczących zmian w podstawowych 

zasadach zarządzania. 
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ROZDZIAŁ V: AKCJE I AKCJONARIUSZE 

 

I. STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO ORAZ AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB 

POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 

 

Kapitał akcyjny Spółki wynosi obecnie 14 295 tys. zł i dzieli się na 3 740 000 akcji imiennych, 

uprzywilejowanych co do głosu, oraz 10 555 000 akcji zwykłych na okaziciela. Wartość nominalna akcji 

uprzywilejowanych i akcji zwykłych wynosi 1 złoty każda. Jedna akcja uprzywilejowana uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Blisko 99,9% akcji uprzywilejowanych znajduje 

się w posiadaniu pana Jerzego Wiśniewskiego, który jest założycielem spółki PBG, jej głównym 

akcjonariuszem i jednocześnie pełni w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

Tabela 30: Kapitał akcyjny PBG 

Akcje PBG Ilość akcji Rodzaj akcji Ilość akcji Ilość głosów 
Ilość akcji w 

obrocie 

seria A 5 700 000 

Uprzywilejowane co do głosu 3 740 000 7 480 000 0 

Zwykłe 1 960 000 1 960 000 1 960 000 

seria B 1 500 000 Zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

seria C 3 000 000 Zwykłe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

seria D 330 000 Zwykłe 330 000 330 000 330 000 

seria E 1 500 000 Zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

seria F 1 400 000 Zwykłe 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

seria G 865 000 Zwykłe 865 000 865 000 865 000 

  suma kapitał, głosy, obrót 14 295 000 18 035 000 10 555 000 

 

W dniu 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 14.295.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 14.295.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Rejestracja podwyższenia 

nastąpiła na podstawie podjętej w dniu 3 kwietnia 2012 roku przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy PBG SA uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A12 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 od A1 do A12 

na akcje serii H i akcji serii H. Uchwała daje możliwość emisji przez PBG SA obligacji zamiennych na 

akcje. Obligacje mogą być podzielone na transze i objęte przez inwestorów branżowych bądź 
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finansowych. Maksymalna ilość transz wynosi 12. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji 

wynosi 100.000,00 zł, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 1.200.000.000,00 zł. Warunki 

Emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki 

emitenta oraz obligatariuszy, w szczególności dotyczące ceny emisyjnej, terminu wykupu, ceny 

zamiany, wysokości Premii, oprocentowania. Obligatariuszom wszystkich serii przysługuje prawo objęcia 

akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 

Tabela 31: Akcjonariat powyżej 5% 

Stan na 31 grudnia 2013 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Jerzy Wiśniewski 

 
3.881.224 akcji, w tym: 

3.735.054 akcji imiennych 
uprzywilejowanych oraz 
146.170 akcji zwykłych 

 
3.881.224 

 
27,15% 

 
42,23% 

Stan na dzień złożenia sprawozdania 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Jerzy Wiśniewski 

 
3.881.224 akcji, w tym: 

3.735.054 akcji imiennych 
uprzywilejowanych oraz 
146.170 akcji zwykłych 

 
3.881.224 

 
27,15% 

 
42,23% 

 

Rysunek 21: Akcjonariat PBG powyżej 5% 

 

 

 

 

Spółka nie posiada informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i do dnia sporządzenia sprawozdania nie 

poinformowano jej o tym fakcie.  

 

42,23%

57,77%

Jerzy Wiśniewski Pozostali akcjonariusze
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III. ZMIANY W AKCJONARIACIE SPÓŁKI 

 

W okresie objętym sprawozdaniem oraz po dacie bilansowej miały miejsce następujące znaczące 

zmiany w akcjonariacie spółki PBG: 

 

Tabela 32: Zmiany w akcjonariacie PBG SA w 2013 roku oraz po dacie bilansowej 

data zawiadomienia próg liczba akcji 
liczba głosów na 

WZA (%) 
data zmiany 

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A 

16 lipca 2013 <10% 121 804 0,68% 11 lipca 2013 

 

IV. KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE AKCJI SPÓŁKI PBG 

 

1. Cena akcji 

 

Rysunek 22: Cena akcji PBG od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 na tle indeksów WIG oraz WIG-BUD 
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Rysunek 23: Cena akcji PBG od debiutu do lutego 2014 na tle indeksów WIG oraz WIG-BUD 

 

 

2. Kluczowe dane dotyczące akcji 

 

Tabela 33: Dane na akcje 

Kluczowe dane na akcje  2013 2012 Zmiana % r/r 

Najwyższy kurs akcji w zł 7,61 83,90 -91 

Najniższy kurs akcji w zł 1,63 3,36 -51 

Cena akcji na koniec roku w zł 2,21 5,28 -58 

Liczba akcji na koniec okresu szt. 14 295 000 14 295 000 - 

Liczba akcji w obrocie giełdowym szt. 10 555 000 10 555 000 - 

Kapitalizacja na koniec roku w tys. zł 31.591 75.477 58 

Średnia dzienna wartość obrotów w tys. zł 970 5.118 -81 

Średni dzienny wolumen obrotu szt.  246 289 341 047 -28 

 

IV. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH  

 

W okresie objętym raportem nie miało miejsca nabycie akcji własnych. 

 

V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE 

UPRAWNIENIA KONTROLNE  

 

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Z 

akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani 

ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. 
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VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

 

W Statucie spółki PBG brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa głosu 

przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów. 

 

VII. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKI PBG SA ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA Z NICH PRAWA GŁOSU  

 

Wg §11 ust. 1 Statutu Spółki zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu. 

 

VII. INFORMACJE O UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH 

POSIADANYCH AKCJI  

 

Na dzień składania sprawozdania, Zarząd nie posiada informacji na temat umów, w wyniku których 

mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.  

 

IX. INFORMACJE O WYDARZENIACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH 

POSIADANYCH AKCJI  

 

W dniu 3 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Głównym punktem, 

nad którym głosowano, była uchwała w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A12 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 od A1 do A12 na akcje serii H i akcji serii H. Uchwała została przegłosowana 

większością głosów wynoszącą 96%.  

Uchwała daje możliwość emisji przez PBG SA obligacji zamiennych na akcje. Obligacje mogą być 

podzielone na transze i objęte przez inwestorów branżowych bądź finansowych. Maksymalna ilość 

transz wynosi 12. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100.000,00 zł, a łączna 

wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 1.200.000.000,00 zł. Warunki Emisji Obligacji dla 

poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta oraz 

obligatariuszy, w szczególności dotyczące ceny emisyjnej, terminu wykupu, ceny zamiany, wysokości 

Premii, oprocentowania. Obligatariuszom wszystkich serii przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na 

okaziciela serii H, na poniższych warunkach. 

W celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii od A1 do 

A12, w dniu 19 kwietnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy podwyższony został warunkowo kapitał 

zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 14.295.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 14.295.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. tj. za rok obrotowy 2012, z 

tym, że akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli 

zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych byłego obligatariusza do dnia dywidendy 

wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.  
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X. RELACJE INWESTORSKIE 

 

Działalność związana z prowadzeniem relacji inwestorskich zawsze posiadała wysoki priorytet w spółce 

PBG. Wypełnianie obowiązków związanych z relacjami inwestorskimi było bardzo dobrze oceniane 

przez środowisko inwestorskie, jednak dochowanie przez PBG najlepszych standardów rynkowych w tym 

zakresie było możliwe do momentu złożenia przez Spółkę wniosku o upadłość układową. Aktualnie 

zainteresowanie potencjalnych inwestorów inwestycją w akcje PBG jest znacząco ograniczone, a domy 

maklerskie (zgodnie z obowiązującą je polityką) przestały dokonywać bieżącej analizy i wydawać 

rekomendacje. Spółka nie jest uwzględniona w żadnym z indeksów na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie (co również wynika z jej sytuacji formalno-prawnej), co dodatkowo 

powoduje ograniczenie zainteresowania inwestorów. Prowadzenie relacji inwestorskich w takiej sytuacji 

skupia się przede wszystkim na utrzymywaniu relacji z obecnymi akcjonariuszami, dla których 

pracownicy działu relacji inwestorskich zawsze są dostępni. 

 

Dział Relacji Inwestorskich podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomii i Finansów. Głównym 

zadaniem RI jest ustanowienie otwartej platformy komunikacyjnej z inwestorami i akcjonariuszami Spółki 

w celu zagwarantowania możliwie jak najłatwiejszego dostępu do informacji. Spółka komunikuje się z 

rynkiem przestrzegając zasady transparentności. 

 

Ważne medium komunikacyjne stanowi strona internetowa relacji inwestorskich i dostarcza wszystkim 

zainteresowanym wielu informacji o firmie, jak również umożliwia ściąganie raportów rocznych, 

okresowych i bieżących, zapisów wideo i audio konferencji, kalendarza finansowego, informacji o 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz rekomendacjach wydanych przez analityków. 

 

1.Rekomendacje i instytucje rekomendujące  

W momencie ogłoszenia przez PBG SA upadłości z możliwością zawarcia układu, na początku czerwca 

2012 roku, domy maklerskie, wydające rekomendacje dla akcji Spółki, zawiesiły swoje działania. Jest to 

związane z wewnętrznymi procedurami tych instytucji dotyczącymi działań podejmowanych w 

momencie, gdy analizowana spółka ogłasza upadłość. 

 

2. Informacje o Spółce i o akcjach 

 

Tabela 34: Kontakt do relacji inwestorskich 

Dział Relacji Inwestorskich Michał Maćkowiak  
Numer telefonu +48 (0) 61 66 46 431 
E-mail michal.mackowiak@pbg-sa.pl  
Strona internetowa www.pbgsa.pl  
GPW PBG 
Reuters PBGG.WA 
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ROZDZIAŁ VI: PRZEGLĄD FINANSOWY 

 

I. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG 

 

Wszystkie wskaźniki oraz dane finansowe podane są w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone 

wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

 

1. Przychody 

Na koniec 2013 roku Grupa PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego spadek przychodów ze sprzedaży o 28%. Przychody Grupy zmniejszyły się z kwoty 1 836 

893 tys. zł w roku 2012 do kwoty 1 315 579 tys. zł w roku 2013. Koszty własne sprzedaży w analizowanym 

okresie spadły o 52% i na koniec 2013 roku wyniosły 1 327 748 tys. zł.  

 

Rysunek 24: Historyczne kształtowanie się pozycji przychodów ze sprzedaży (porównanie obejmuje pięć lat) 

 

 

Historycznie trend sprzedaży usług Grupy PBG na przełomie kilku lat zachowywał tendencję wzrostową. 

W roku 2012 roku tendencja ta została zatrzymana z uwagi na trudną sytuację poszczególnych spółek z 

Grupy. Rok 2013 był kontynuacją trendu spadkowego. Spadek przychodów ze sprzedaży w 

omawianym okresie wynikał również z mniejszej ilości spółek tworzących aktualnie Grupę PBG w 

porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

2. Portfel zamówień 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ok. 5,5 mld 

zł, z czego do realizacji  w 2014 roku przypada ok. 1,4 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj.  około 4,1 

mld zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu 

budownictwa energetycznego - jest to 92%, w którym Grupa ujmuje kontrakt na budowę bloków 

energetycznych w Elektrowni Opole. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu zamówień, z blisko 

8-procentowym udziałem, jest gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa, w którym Grupa ujmuje największy 

kontrakt dotyczący budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Marginalny udział w portfelu zamówień 

stanowi segment wody.  
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Rysunek 25: Historyczne kształtowanie się portfela zamówień GK PBG w mln zł (porównanie obejmuje pięć lat) 

 

 

Tabela 35: Struktura portfela zamówień na 1 stycznia 2014 roku 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 (w % i PLN mn) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 8 420 

Budownictwo energetyczne 92 5 050* 

RAZEM 100,0% 5 470 

*Zakres prac RAFAKO w wysokości 3,2 mld zł na kontrakcie na budowę bloków energetycznych w Opolu został w 

całości podzlecony podmiotowi spoza Grupy PBG.  

 

3. EBITDA 

W roku 2013 Grupa PBG odnotowała w porównaniu do roku 2012 wzrost wskaźnika EBITDA (zysk 

operacyjny powiększony o amortyzację) o 3 mld  774  mln zł. Wskaźnik EBITDA zwiększył się z kwoty -3 401 

772 tys. zł do kwoty 372 582 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego na wartość EBITDA wpływ 

miało wiele zdarzeń jednorazowych, które nastąpiły w związku z istotnym pogorszeniem kondycji 

finansowej PBG oraz spółek z Grupy Kapitałowej. W 2013 roku nastąpiła pewna stabilizacja działalności i 

funkcjonowania Grupy, w tym jej podmiotu dominującego, jednak na wypracowane przez Grupy 

wyniki nadal wpływ miały zdarzenia jednorazowe. 
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Rysunek 26: Historyczne kształtowanie się pozycji EBITDA (porównanie obejmuje pięć lat) 

 

 

4. Zysk (strata) operacyjna – EBIT 

W 2013 roku Grupa PBG odnotowała zysk operacyjny na poziomie 337 067 tys. zł w porównaniu do 

straty operacyjnej na poziomie -3 543 989 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na 

wypracowanie tak wysokiej wartości zysku operacyjnego wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym: 

rozwiązanie rezerwy na potencjalne zobowiązania związane z ciążącą na spółce PBG 

odpowiedzialnością z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji czy też odpowiedzialności solidarnej 

wobec podwykonawców na kontraktach realizowanych w ramach umów konsorcjum oraz zysk z 

inwestycji w jednostki powiązane (efekty związany z wyłączeniem z konsolidacji spółek Energomontaż 

Południe SA w upadłości likwidacyjnej oraz Strateg Capital sp. z o.o. w upadłości układowej). 

Rysunek 28: Historyczne kształtowanie się pozycji zysku operacyjnego (porównanie obejmuje pięć lat) 
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5. Zysk netto na akcję (EPS) 

W 2013 roku wskaźnik zysku netto na akcję wyniósł 21,34 zł w porównaniu do  straty netto na akcję na 

poziomie -200,72 zł w roku ubiegłym.   

 

Rysunek 29: Historyczne kształtowanie się pozycji wskaźnika EPS (porównanie obejmuje pięć lat) 

 

 

6. Wskaźniki płynności 

 

Tabela 36: Wskaźniki płynności 

NAZWA FORMUŁA OBLICZENIOWA 2013 2012 

Wskaźnik płynności bieżącej 
(aktywa obrotowe / zobowiązania 
krótkoterminowe)*100 

0,63 0,59 

Wskaźnik płynności szybkiej 
(aktywa obrotowe – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe)*100 

0,43 0,46 

Wskaźnik wypłacalności gotówki 
(końcowy stan środków pieniężnych / 
zobowiązania krótkoterminowe)*100 

0,07 0,05 

 

Na koniec 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika płynności bieżącej w porównaniu do wyniku 

osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jego wartość wyniosła 0,63 w porównaniu do 

0,59 na koniec 2012 roku. Oznacza to, że w 2013 roku Grupa PBG nie byłaby w stanie spłacić 

zaciągniętych zobowiązań bieżących w przypadku ich natychmiastowej wymagalności. 

Spadek odnotował wskaźnik płynności szybkiej. Jego wartość zmniejszyła się z wartości 0,46 na koniec 

2012 roku do 0,43 na koniec 2013.  

Wartości wskaźników w omawianych okresach kształtują się na poziomach uznawanych za 

niebezpieczne i  w obu przypadkach oznaczają brak zdolności Grupy PBG do natychmiastowej spłaty 

zaciągniętych zobowiązań.  

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej w porównaniu do 2012 roku wzrósł z wartości 0,05 do 0,07 na 

koniec 2013 roku. Oznacza to, że 7% swoich zobowiązań bieżących Grupa PBG jest w stanie pokryć 

aktywami o najwyższym stopniu płynności.   
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7. Zadłużenie 

 

Tabela 37: Wskaźniki zadłużenia 

NAZWA FORMUŁA OBLICZENIOWA 2013 2012 

Struktura pasywów 
kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 
/ kapitał obcy 

-0,26 -0,27 

Struktura aktywów aktywa trwałe / aktywa obrotowe 0,61 0,73 

Wskaźnik zdolności do spłaty 
odsetek 

Zysk brutto + odsetki / odsetki 0,80 -32,84 

 

W analizowanym okresie struktura pasywów utrzymała się na zbliżonym poziomie. Zarówno w 2012 roku 

jak i w 2013 kapitał własny osiągnął wartość ujemną.   

Wskaźnik struktury aktywów w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszył się o 12 p.p. W 2012 roku 

aktywa trwałe stanowiły 73% wartości aktywów obrotowych, w 2013 roku aktywa trwałe stanowiły zaś 

61% wartości aktywów obrotowych. Oznacza to wzrost elastyczności majątku oraz zmniejszenie okresu 

zamrożenia kapitału.  

 

II. DYNAMIKA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ ANALIZA POZIOMU KOSZTÓW 

 

1. Rachunek zysków i strat 

 

Tabela 38: Dynamika rachunku zysków i strat 

GK PBG Rachunek Zysków i Strat (w tys. zł) 2013 2012 2013/2012 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
1 315 579 1 836 893 73% 

Koszt własny sprzedaży 1 327 748 2 743 690 48% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -12 170 -906 797 - 

Koszty sprzedaży 60 910 59 693 102% 

Koszty ogólnego zarządu 89 667 277 716 32% 

Zysk ze sprzedaży -162 747 -1 244 206 11% 

Pozostałe przychody operacyjne 715 858 505 364 145% 

Pozostałe koszty operacyjne 216 021 2 773 124 8% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 337 067 -3 543 989 - 

Koszty finansowe 136 772 158 536 86% 

Udział w zyskach/stratach jednostek rozliczanych metodą 

praw własności 
- -5790 - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 212 218 -3 708 315 - 

Podatek dochodowy 4 706 8 243 57% 

Zysk netto 207 512 -3 716 558 - 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 257 552 -2 869 225 - 

- akcjonariuszom mniejszościowym -50 039 -847 333 6% 

 

Na koniec 2013 roku wypracowany przez Grupę zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej osiągnął poziom 257,5 mln zł. Na dodatnią wartość zysku na poziomie operacyjnym i netto 

wpływ miały zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej części omawianego punktu sprawozdania. Przy 
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przychodach na poziomie 1,316 mld zł Grupa odnotowała  1,328 mld zł kosztów własnych sprzedaży. 

Strata brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 12,2 mln zł w porównaniu do straty blisko 907 mln zł z 

analogicznego okresu roku poprzedniego. W wynikach 2013 roku zaobserwować można wyraźną 

tendencję wzrostową na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.   

Koszty ogólnego zarządu wyniosły blisko 90 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi spadek o 68%.  

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie blisko 716 mln zł, na które głównie złożyły się rozwiązane 

rezerwy na potencjalne zobowiązania związane z ciążącą na spółce PBG odpowiedzialnością z tytułu 

udzielonych poręczeń, gwarancji czy też odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców na 

kontraktach realizowanych w ramach umów konsorcjum w kwocie 336 mln zł oraz zysk z inwestycji w 

jednostki powiązane w wysokości 251,5 mln zł, który powstał jako efekt wyłączenia z konsolidacji spółek: 

Energomontaż Południe SA w upadłości likwidacyjnej oraz Strateg Capital Sp. z o.o. w upadłości 

układowej. Kolejną istotną pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych Grupy jest odwrócenie 

odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 43,6 mln zł.  

Pozostałe koszty operacyjne Grupy wyniosły razem 216 mln zł. Najistotniejszą pozycję w pozostałych 

kosztach operacyjnych stanowią odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 59,6 mln zł oraz 

udzielonych pożyczek w wysokości 28,5 mln zł. Kolejną istotną pozycję stanowi wycena nieruchomości 

inwestycyjnych do wartości godziwej. Kwota wynikająca z wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz 

ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych wyniosła 19,2 mln zł. Utworzenie rezerw na zobowiązania to 

kwota 17 mln zł, zaś usługi poręczenie i gwarancji to kwota 11,1 mln zł.  

Koszty finansowe osiągnęły w sumie poziom blisko 136,8 mln zł. Najistotniejszą pozycję w kosztach 

finansowych stanowią odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu 

wymagalności w kwocie 76 mln zł. Są to obligacje wyemitowane w 2010 roku przez spółkę Strateg 

Capital i objęte przez PBG oraz koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 

wartości godziwej przez wynik finansowy w kwocie 36,4 mln zł.  

 

III. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ POKRYCIA FINANSOWEGO MAJĄTKU 

 

1. Aktywa 

Struktura aktywów na przestrzeni analizowanego okresu uległa znacznym zmianom. Aktywa trwałe na 

koniec 2013 roku stanowiły 38% ogólnej sumy aktywów i ich udział względem analogicznego okresu 

roku poprzedniego zmniejszył się o 4%. Aktywa obrotowe z kolei odnotowały w 2013 roku wzrost udziału 

w strukturze aktywów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i stanowiły 62%.  

Najistotniejszą pozycją aktywów trwałych stanowiącą  38% ich wartości jest wartość firmy. Drugą co do 

istotności pozycją w aktywach trwałych, stanowiącą 29% ich wielkości, są rzeczowe aktywa trwałe.   

Na przestrzeni analizowanego okresu zmieniła się również struktura aktywów obrotowych. Największy 

udział w strukturze aktywów obrotowych w 2013 roku zanotowały należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności, stanowiące 42% ich wartości. Drugą co do istotności pozycją w majątku 

obrotowym są zapasy. Odpowiadają one za 31% jego wartości. Trzecią co do wartości pozycją w 

aktywach obrotowych są należności z tytułu umów o usługę budowlaną, stanowiące 11% majątku 

obrotowego. 
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Rysunek 30: Aktywa w tys. zł 

 

 

Rysunek 31: Wartości największych pozycji w aktywach (w tys. zł) 
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Tabela 39: Wskaźniki sytuacji  majątkowej (w %) 

NAZWA FORMUŁA OBLICZENIOWA 2013 2012 

Podstawowy wskaźnik struktury 
aktywów 

(aktywa trwałe / aktywa 
obrotowe)*100% 

60,9% 72,7% 

Wskaźnik udziału aktywów trwałych 
w aktywach ogółem 

(aktywa trwałe / aktywa ogółem)*100 37,8% 42,1% 

Wskaźnik udziału aktywów 
obrotowych w aktywach ogółem 

(aktywa obrotowe / aktywa 
ogółem)*100 

62,2% 57,9% 

Wskaźnik udziału zapasów w 
aktywach obrotowych 

(zapasy / aktywa obrotowe)*100 30,9% 23,0% 

Wskaźnik udziału należności 
krótkoterminowych w aktywach 
obrotowych 

(należności krótkoterminowe / aktywa 
obrotowe)*100 

52,6% 55,6% 

 

Podstawowy wskaźnik struktury aktywów został już szczegółowo omówiony w punkcie 1.6 rozdziału VI.  

Porównując wskaźniki dynamiki poszczególnych elementów między sobą ze wskaźnikami dynamiki 

majątku całkowitego, można stwierdzić, iż zmiana w strukturze majątku spółki PBG jest zauważalna. 

Wartość aktywów trwałych spadła w 2013 roku o 27% w porównaniu z analogicznym okresem roku 

ubiegłego. Spadek odnotowały także aktywa obrotowe, które zmniejszyły swoją wartość o 13%. 

Powyżej wyliczone wskaźniki dowodzą, że udział aktywów trwałych w majątku całkowitym był niższy na 

koniec 2013 roku o 4% w porównaniu z rokiem 2012. Spadkowi udziałów aktywów trwałych towarzyszył 

wzrost udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem, które stanowią obecnie 62% majątku PBG.   

 

2. Pasywa 

W analizowanym okresie struktura finansowania majątku Grupy PBG nie zmieniła się znacząco. Kapitał 

własny podobnie jak w 2012 roku osiągnął wartość ujemną. Zmianie uległ wartość zobowiązań 

długoterminowych w sumie bilansowej, która zmalała o 33%, porównując z analogicznym okresem roku 

poprzedniego i wyniosła 615 mln zł. Zmniejszeniu w sumie bilansowej uległa także wartość zobowiązań 

krótkoterminowych. Na koniec 2013 roku zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 2,647 mld zł, w 

porównaniu do 3,248 mld zł z końca roku 2012, co daje spadek o 18%. W zobowiązaniach 

długoterminowych najistotniejszą pozycję stanowią pozostałe rezerwy w kwocie 457 mln zł, w tym 

rezerwa na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 445 mln zł. Natomiast 

w zobowiązaniach krótkoterminowych najwyższą wartość stanowiły kredyty i pożyczki oraz inne 

instrumenty dłużne, w których ujęto wyemitowane w 2010 roku przez Spółkę PBG obligacje na kwotę 

450 mln zł, a także obligacje wyemitowane w 2009 roku na kwotę 375 mln zł.  
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Rysunek 32: Pasywa w tys. zł  

 

Rysunek 33: Wartości największych pozycji w pasywach (w tys. zł) 
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IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

Tabela 40: Poziomy rachunku przepływów pieniężnych w tys. zł 

 2013 2012 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 284 -596 051 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej +31 702 -175 599 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 735 388 741 

Środki pieniężne netto na koniec okresu 173 894 173 536 

 

W 2013 roku Grupa PBG wygenerowała, podobnie jak w roku ubiegłym, ujemne saldo środków 

pieniężnych w toku działalności operacyjnej, osiągające poziom -21,3 mln zł, co było jednak rezultatem 

znacznie lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy saldo wyniosło -596 mln zł. Saldo 

środków pieniężnych wygenerowanych w toku działalności inwestycyjnej w omawianym okresie 

kształtowało się na poziomie +31,7 mln zł. Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w toku 

działalności finansowej w omawianym okresie kształtowało się na poziomie -11,7 mln zł.  

W omawianym okresie Grupa zaciągnęła łącznie 51,2 mln zł kredytów jednocześnie spłacając 94,9 mln 

zł, natomiast wydatki na odsetki od zobowiązań bankowych wyniosły w sumie 20,7 mln zł. 

 

Tabela 41: Charakter przepływów pieniężnych 

 2013 2012 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej + - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej - + 

Środki pieniężne netto na koniec okresu + + 

 

 

V. DŁUG NETTO 

 

Tabela 42: Dane wykorzystywane przez Grupę PBG przy obliczaniu długu netto w tys. zł 

 2013 2012 Zmiana %  r/r 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 49 600 39 557 +25 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 728 506 1 052 333 -31 

Leasing finansowy 16 564 17 889 -7 

Obligacje 838 772 838 772 - 

Środki pieniężne netto 173 894 173 536 - 

Dług netto 1 459 546 1 775 015 -18 
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Dług netto na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 1,460 mld zł i odnotował spadek o 18 % w porównaniu 

do jego wartości z końca 2012 roku. Na wynik ten złożyła się suma zadłużenia odsetkowego, tj. 50 mln zł 

kredytów i pożyczek długoterminowych, 728 mln zł kredytów i pożyczek krótkoterminowych, 16,6 mln 

krótko i długoterminowego leasingu finansowego oraz 838,8 mln zł obligacji, w tym 13,8 mln zł odsetek 

(wyemitowanych przez Spółkę w dwóch transzach: 375 mln zł w roku 2009 oraz 450 mln zł w roku 2010). 

Od powyższych kwot odjęto środki pieniężne netto, które na koniec 2013 roku wynosiły 174 mln zł.  

 

VII. INWESTYCJE 

 

1. Inwestycje kapitałowe 

W 2013 roku Grupa PBG poczyniła inwestycje kapitałowe na poziomie 766 tys. zł. 

 

2. Inwestycje rzeczowe 

W 2013 roku Grupa Kapitałowa PBG inwestowała głównie w rozbudowę parku maszynowego oraz 

warsztatów i magazynów. Część środków przeznaczona została również na modernizację oraz 

rozbudowę posiadanych budynków biurowych. Inwestycje wyniosły razem ok. 13,1 mln zł.  

 

3. Ocena realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

W związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znajduje się aktualnie Grupa PBG, w tym jej podmiot 

dominujący – PBG, nie planuje się żadnych istotnych wydatków na inwestycje kapitałowe czy 

rzeczowe. W przypadku konieczności mogą pojawić się jedynie wydatki na inwestycje rzeczowe, które 

byłyby niezbędne w ramach realizacji kontraktów. Ponadto, aby pozyskać dodatkowe środki, podmiot 

dominujący Grupy – spółka PBG - planuje sprzedaż majątku, który nie jest związany z jej podstawową 

działalnością operacyjną. 

IX. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 

 

W chwili obecnej szereg spółek z Grupy PBG znajduje się w procesie postępowania upadłości 

układowej. Przewidywana sytuacja finansowa Grupy w dużej mierze zależy od wyników negocjacji z 

instytucjami finansowymi, a także pozostałymi wierzycielami. Równocześnie z pracami związanymi z 

postępowaniem układowym prowadzone są działania zmierzające do ustabilizowania działalności 

operacyjnej spółek z Grupy PBG.  

 

XII. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI  

 

Głównym celem zarządzania kapitałem spółek Grupy Kapitałowej PBG jest utrzymanie dobrego ratingu 

kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną 

Spółek i zwiększały wartość dla ich akcjonariuszy. W celu utrzymania lub skorygowania struktury 

kapitałowej, spółki Grupy Kapitałowej PBG zazwyczaj mogą zaciągnąć kredyt, wyemitować obligacje, 

zdecydować o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub 

wyemitować akcje lub obligacje. Ze względu na trwający proces upadłości z możliwością zawarcia 

układu Jednostki Dominującej, na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, zarządzanie 
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kapitałem bez zawarcia układu przez Jednostkę Dominującą nie jest możliwe. Aktualnie najważniejszym 

celem jest doprowadzenie do zawarcia układu i jego skuteczna realizacja, co umożliwi kontynuowanie 

działalności przez Jednostkę Dominującą, a w przyszłości pozwoli na odbudowanie wartości dla jej 

akcjonariuszy. 

 

XII. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH, GWARANCJACH 

 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa PBG 

wykazuje pozabilansowo zobowiązania warunkowe na poziomie 1.547.828 tys. PLN, obejmujące 

udzielone gwarancje i poręczenia wobec jednostek pozostałych.  

 

Zobowiązania warunkowe dotyczą  zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, zobowiązań z tytułu 

poręczeń spłaty zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez 

spółki Grupy PBG za osoby trzecie oraz zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonych na zlecenie spółek z 

GK PBG dla podmiotów trzecich. 

 

Kierując się zapisami MSR 37, Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2012 roku oszacowała i 

utworzyła rezerwę na potencjalne zobowiązania, które mogą w przyszłości spowodować 

prawdopodobny wypływ środków. Utworzona rezerwa odnosiła się do zobowiązań z tytułu 

odpowiedzialności solidarnej za strony trzecie oraz do odpowiedzialności z tytułu udzielonych przez 

Jednostkę Dominującą poręczeń za inne podmioty i wystawionych na jej zlecenie gwarancji. Wartość 

rezerwy została oszacowana w oparciu o stan zobowiązań warunkowych, które odnotowała Jednostka 

Dominująca do dnia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości układowej Spółki z możliwością 

zawarcia układu, czyli na dzień 13 czerwca 2012 roku. Wysokość utworzonej rezerwy w oparciu o 

przyjęte założenia wyniosła 780.000 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2012 roku. 

 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2013 roku, Jednostka Dominująca powzięła informację, 

że część zobowiązań znajdujących się w ewidencji pozabilansowej wygasła w związku z upływem 

terminu obowiązywania danego produktu finansowego.  

 

W związku ze złożeniem  w Sądzie w dniu 30 września  2013  roku przez Jednostkę Dominującą 

aktualizacji propozycji układowych oraz powzięciem  przez Jednostkę Dominującą informacji, że część 

zobowiązań znajdujących się w ewidencji pozabilansowej wygasła w wyniku upływu terminu 

obowiązywania danego produktu finansowego, Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2013 roku, 

zgodnie z MSR 8, dokonała weryfikacji szacunków i rozwiązała rezerwę do kwoty 444.555 tys. PLN. 

Wartość zobowiązań warunkowych zaewidencjonowanych przez Grupę Kapitałową PBG na dzień 31 

grudnia 2013 roku przed umniejszeniem o utworzoną rezerwę wynosiła 1.992.383 tys. PLN. 

Ostateczna weryfikacja poziomu zobowiązań, w tym również zobowiązań warunkowych, będzie 

dokonywana przez sąd, w ramach ostatecznej weryfikacji zgłoszeń wierzytelności dokonywanych przez 

kontrahentów. 
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XIV. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 

 

Aktualna sytuacja finansowa spółki PBG wskazuje na zagrożenie możliwości kontynuowania 

działalności. Jednak zaprezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, 

obejmującej okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy od daty zakończenia niniejszego sprawozdania. 

Założenie takie przyjęto z uwagi na prowadzone postępowanie upadłości układowej w Spółce, oraz 

podejmowane działania przez Zarząd, mające na celu doprowadzenie do zawarcia układu z 

Wierzycielami i umożliwienie dalszego funkcjonowania Spółki.  

Zarząd Spółki informuje, że gdyby założenie kontynuacji działalności okazało się niezasadne, to 

sporządzone sprawozdanie finansowe musiałoby zawierać korekty dotyczące odmiennych zasad 

wyceny i klasyfikacji aktywów i zobowiązań, które mogłyby być konieczne, gdyby Spółka nie była w 

stanie kontynuować działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Poniżej Zarząd Spółki przedstawił okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez 

Spółkę i Jej Grupę oraz podejmowane działania w celu ograniczenia występującego ryzyka co do 

możliwości dalszego jej funkcjonowania. 

W dniu 4 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z 

możliwością zawarcia układu (przyczyny podjęcia takiej decyzji zostały opisane w sprawozdaniach 

finansowych Spółki za 2012 rok). W dniu 13 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 

Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z Wierzycielami, które uprawomocniło się w dniu 

22 czerwca 2012 roku. Wnioski o upadłość układową złożyło w sumie 12 podmiotów z Grupy 

Kapitałowej PBG. Decyzja o złożeniu wniosków, praktycznie w jednym czasie, wynikała z faktu 

udzielenia wzajemnych poręczeń kredytowych, gwarancyjnych i handlowych, a także (w niektórych 

przypadkach) solidarnej odpowiedzialności wynikającej ze wspólnie realizowanych kontraktów. Stan 

formalno-prawny spółek, w których prowadzone są postępowania, jak również ich kondycja finansowa, 

są bardzo trudne. Dotyczy to zarówno prowadzenia działalności operacyjnej, w tym pozyskiwania 

nowych zleceń, jak również złożonych i skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych.  

 

Postępowanie upadłości układowej umożliwia  Wierzycielom optymalne zaspokojenie ich wierzytelności 

w wyniku przyjęcia i realizacji układu. Zarząd Spółki, poczynając od 2012 roku, bierze aktywny udział w 

rozmowach z Wierzycielami Spółki. Prowadzone są negocjacje dotyczące spłaty wierzytelności – 

między innymi w zakresie wysokości, formy oraz terminu spłaty. Wierzyciele, którzy zaangażowani byli w 

finansowanie działalności Spółki lub spółek z Grupy PBG, stanowiący jednocześnie największą grupę 

Wierzycieli, otrzymali w tym czasie między innymi: przygotowany przez Spółkę, wraz z jej doradcą 

finansowym PwC Polska Sp. z o.o., plan restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej Spółki.  Ponadto,  dnia 

3 września 2013 roku, zakończone zostały prace związane z przygotowaniem przez Zarząd, wraz z 

doradcą prawnym Weil, Gotshal & Manges, Paweł Rymarz Sp.k., dokumentów restrukturyzacyjnych, w 

tym projektu Umowy Restrukturyzacyjnej wraz z Propozycjami Układowymi, które po uzyskaniu zgód 

korporacyjnych zostały przekazane Wierzycielom, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 
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nr 24/2013. Na podstawie aktualnych Propozycji Układowych Wierzyciele Spółki będą zaspokajani w 7 

grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności. 

Podział Wierzycieli na kategorie interesu zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym w prawie 

upadłościowym i naprawczym. Pełne teksty projektów dokumentów restrukturyzacyjnych zostały 

udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.pbg-sa.pl w zakładce 

„restrukturyzacja”.  

 

Równocześnie z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do restrukturyzacji zadłużenia, prowadzone 

są działania związane z restrukturyzacją operacyjną i majątkową Spółki.  

 

W ocenie Zarządu Spółki, zawarcie układu umożliwi kontynuowanie bieżącej działalności, co z kolei 

przełoży się na ochronę interesów Wierzycieli (w szczególności posiadających mniejsze wierzytelności), a 

także znaczących interesów społecznych: zarówno w zakresie ochrony miejsc pracy, ochrony 

podwykonawców, zamawiających (oczekujących na realizację strategicznych kontraktów), jak i 

lokalnych społeczności. 

 

W opinii Zarządu Spółki gwarancją realizacji układu jest: 

• restrukturyzacja nieoperacyjnego majątku trwałego Spółki, którego sprzedaż ma stanowić 

jedno ze źródeł spłaty układu; 

• dezinwestycja projektów deweloperskich i inwestycyjnych, prowadzonych przez Grupę PBG; 

• możliwość pozyskiwania rentownych kontraktów w sektorze energetycznym, wynikająca ze 

współpracy ze spółką zależną RAFAKO SA;  

• pozyskanie nowych kontraktów w sektorze ropy i gazu, będącym strategicznym obszarem 

działalności PBG.  

 

W związku z trudną sytuacją Spółki i wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 

2012 przewyższającej sumę kapitałów zapasowych rezerwowych oraz trzeciej części kapitału 

zakładowego, działając na podstawie art. 397 ksh, Zarząd Spółki zdecydował o zamieszczeniu w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG, obradującego w dniu 21 czerwca 2013 

roku, głosowanie nad uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki. Uchwała ta została przyjęta przez 

Akcjonariuszy Spółki.   

 

W ramach prowadzonego postępowania upadłości układowej w Sądzie Upadłościowym w ostatnim 

czasie zrealizowane zostały kolejne etapy procesu. W dniu 12 czerwca 2013 roku Spółka powzięła 

informację o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi przez Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności. Łączna 

kwota uznanych i umieszczonych przez Nadzorcę Sądowego na  liście wierzytelności,  wynosiła 

2.776.254 tys. PLN i była zgodna z szacunkami Zarządu. W dniu 4 lipca 2013 roku Sędzia ogłosił 

sporządzenie listy wierzytelności Spółki. Obecnie, zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym 

(PUiN), trwa proces rozpatrywania zgłoszonych sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń na 

postanowienia Sędziego Komisarza w sprawie rozpoznania sprzeciwów oraz aktualizacja wykazanych 

na liście wierzytelności. W dniu 30 września 2013 roku Spółka złożyła w Sądzie aktualizację propozycji 

układowych złożonych wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości PBG SA z możliwością zawarcia układu 
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w dniu 4 czerwca 2012 roku. Propozycje te są zgodne z propozycjami przekazanymi Wierzycielom w 

dniu 3 września 2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2013. Spółka uzupełni 

zaktualizowane  propozycje w toku postępowania upadłościowego w powiązaniu z wynikami rozmów z 

Wierzycielami w sprawie zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i doprecyzowania warunków 

restrukturyzacji, po ostatecznym zatwierdzeniu listy wierzytelności.  

Należy także wspomnieć, że w dniu 24 grudnia  2013 roku Sędzia ogłosił sporządzenie pierwszej 

uzupełniającej listy wierzytelności Spółki sporządzonej przez Nadzorcę Sądowego, zgodnie ze stanem 

na dzień 29 listopada 2013 roku. Łączna kwota uznanych i umieszczonych przez Nadzorcę Sądowego 

na pierwszej uzupełaniającej  liście wierzytelności, wynosiła  191,25 mln i była zgodna z szacunkami 

Zarządu. Obecnie, zgodnie z PUiN, podobnie jak to ma miejsce w przypadku listy wierzytelności, o której 

sporządzeniu informację Sędzia ogłosił w dniu 4 lipca 2013 roku, trwa proces rozpatrywania zgłoszonych 

sprzeciwów od pierwszej uzupełniającej  listy wierzytelności Spółki oraz zażaleń od odrzuconych 

sprzeciwów Następnym krokiem w ramach przewidzianej przepisami PUIN procedury, będzie 

zatwierdzenie list wierzytelności przez Sędziego Komisarza, co umożliwi zwołanie zgodnie z tą ustawą 

zgromadzenia wierzycieli Spółki w celu zawarcia układu.    
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DANE ADRESOWE SPÓŁKI PBG SA 

 

SIEDZIBA SPÓŁKI PBG SA: 

ul. Skórzewska 35  

Wysogotowo  k. Poznania 

62 – 081 Przeźmierowo  

tel.: +48 61 66 51 700 

fax: +48 61 66 51 701 

www.pbg-sa.pl  

e-mail: polska@pbg-sa.pl 

 

KONTAKT DO RELACJI INWESTORSKICH: 

Michał Maćkowiak 

tel.: +48 61 66 46 431 

e-mail: michal.mackowiak@pbg-sa.pl   
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