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          Wysogotowo, 24.06.2004 r.

Do:

Kancelaria Publiczna KGPWiG -  fax  022 33 26 726

Dział Emitentów WGPW – fax 022 537 78 92

Dział Emitentów PAP – fax 022 621 25 46

Raport bieżący:  PBG/RB/2004/019

dotyczy: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Zarząd firmy PBG S.A. informuje, że Akcjonariusze Spółki działając w trybie 

artykułu 405 Kodeksu Spółek Handlowych, zamierzają odbyć w dniu 29 czerwca 

2004 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki w roku 2003.

5. Przedstawienie sprawozdania  finansowego Spółki za rok 2003, na które składa się: 

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa.

6. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości 

sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki.

7. Przedstawienie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 

stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku oraz wyników dokonanej przez 

Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok 2003 w zakresie zgodności z księgami oraz 
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stanem faktycznym, a także przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie 

podziału zysku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003  i podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku 2003.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2003 i podjęcie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki PBG S.A.  przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG S.A. dawniej Technologie Gazowe 

Piecobiogaz Sp. z o.o.:

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej 

Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, działając na 

podstawie § 28 pkt 1) Statutu w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po rozpatrzeniu 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, stwierdza, że wyżej 

wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa 

oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia 

gospodarcze oraz działania Zarządu. 

 W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

PBG S.A. dawniej Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. zatwierdza 
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sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2003 

roku do dnia 31 grudnia 2003 roku. 

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej 

Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, działając na 

podstawie § 28 pkt 1) Statutu w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po rozpatrzeniu 

sprawozdania finansowego za rok 2003 stwierdza, że suma bilansowa na dzień 31 

grudnia 2003 roku zamknęła się po stronie aktywów i pasywów kwotą 155.087 tys. zł 

(sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), rachunek zysków 

i strat za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazuje zysk netto w 

wysokości 12.692 tys. zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 

złotych), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wskazuje wzrost kapitału 

własnego w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku o kwotę 8.974 

tys. zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) ), rachunek 

przepływów pieniężnych, wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 

od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku o kwotę 8.787 tys. zł (osiem milionów 

siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej 

Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. stwierdza, że sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku 

sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa i zatwierdza wyżej wymienione 

sprawozdanie finansowe.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 2) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz 

wniosku Zarządu co do podziału zysku, postanawia zgodnie z wnioskiem Zarządu 
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wyłączyć od podziału zysk netto w wysokości 12.692 tys. zł (dwanaście milionów 

sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2003, sprawozdaniem finansowym za rok 2003 oraz opinią Rady Nadzorczej, 

udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2003. 

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2003, sprawozdaniem finansowym za rok 2003 oraz opinią Rady Nadzorczej, 

udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Markowi Gruntowi – z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2003. 

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2003, sprawozdaniem finansowym za rok 2003 oraz opinią Rady Nadzorczej, 

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Małgorzacie Wiśniewskiej – z 

wykonania przez nią obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 
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395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2003, sprawozdaniem finansowym za rok 2003 oraz opinią Rady Nadzorczej, 

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2003, sprawozdaniem finansowym za rok 2003 oraz opinią Rady Nadzorczej, 

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w związku z § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 28 

pkt. 2) Statutu i art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, stwierdza, że sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 

roku sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa i zatwierdza wyżej wymienione 

sprawozdanie.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Przemysławowi Kocikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku 2003.
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Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Jackowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku 2003.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku 2003.

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku 2003.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Konradowi Śniatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady 

Nadzorczej w roku 2003.
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Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. dawniej Technologie 

Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu w zw. z art. 

395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu 

Ryszardowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku 2003.

Podstawa prawna:

§ 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych  przekazywanych przez emitentów  papierów 

wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert                                                                                 


