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Raport bieŜący numer: 31/2009                                                          Wysogotowo, 28.05.2009 r. 

 

 
Temat: dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 
 

 

Zarząd Spółki PBG S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 26/2009 z dnia 

11.05.2009 r. zwierającego informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

wraz z porządkiem obrad, informuje, Ŝe w zakresie punktu 16 porządku obrad tj. podjęcia 

uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, 

ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz 

dematerializacji akcji serii H, intencją Zarządu, leŜącą u podstaw przedłoŜenia Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z 

proponowanym porządkiem obrad, jest uzyskanie maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii H 

oferowanych do objęcia przez inwestorów kwalifikowanych. Dlatego teŜ Zarząd będzie 

proponował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozszerzyło treść uchwały nr 24 (raport 

bieŜący nr 28/2009 z dnia 21.05.2009) o odpowiedni zapis.  

Ponadto Zarząd Spółki składa deklarację, iŜ zgodnie z opublikowanym projektem uchwały nr 

24 intencją Zarządu jest takie ukształtowanie preferencji w przydziale akcji serii H, aby 

zachować dotychczasową strukturę w ogólnej liczbie głosów w Spółce poszczególnych 

inwestorów kwalifikowanych będących akcjonariuszami Spółki, którzy wezmą udział w 

procesie budowania księgi popytu (book buildingu) oraz w jego ramach złoŜą deklarację 

objęcia akcji serii H po cenie nie niŜszej niŜ cena emisyjna określona przez Zarząd Spółki. W 

związku z powyŜszym Zarząd wskazuje, iŜ zasadnym będzie przyjęcie, iŜ podmiotom będącym 

akcjonariuszami Spółki w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 4 czerwca 2009 roku 

(uprawnionym jednocześnie do złoŜenia zapisu na akcje serii H), przysługiwać będzie 

preferencja w przydziale akcji, która  uzaleŜniona zostanie od liczby posiadanych w tym dniu 

akcji. W tym przypadku Zarząd takŜe będzie postulował sprecyzowanie odpowiednich 

zapisów projektu uchwały nr 24.  
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Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 

Podpis osoby upowaŜnionej: 
Magdalena Eckert-Boruta 
 


