
O NIM  SIĘ MÓWI JERZY WIŚNIEWSKI ODBUDOWUJE PBG

Wielki Budowniczy 
dostał drugą szansę
Jerzy Wiśniewski nie ma najlepszych notowań, szczególnie wśród inwestorów 
giełdowych, akcje budowlanej PBG szorują po dnie. Ale on jest uparty, uratował spółkę, 
która była już bankrutem. Dogadał się z wierzycielami, a teraz chce wrócić do gry
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PBG dawno powinno zniknąć z rynku! 

Machloja na grube miliony! Na Białorusi 
i w Afryce lepiej chronią inwestorów!

-  takimi komentarzami na forach gieł
dowi inwestorzy przywitali Jerzego 

Wiśniewskiego, twórcę PBG.
Pięć lat temu budowla

ny holding, zadłużony 
na 3 mld zł, przy 
rocznych przy

chodach rzędu 
, 1,5-2 mld zł, 

ogłosiłupadłość 
możliwo
ścią zawarcia 

układu. Dwa 
lata temu uda

ło mu się jed
nak nakłonić 
wierzycieli do 

zamiany długów 
na akcje. Nowa 
gigantyczna emisja od

powiadała 97 procentom 
kapitału spółki. W iado

mo było, że dzień, 
w którym do ob

rotu giełdowego 
wejdzie 777 min 

nowych akcji, 
zmieni wszyst

ko. A mimo to 
akcje PBG 

nie tania
ły, prze

c iwnie  
rosły,

99,96
tak spadła 

wartość 
akcji PBG 

od szczytu 
z kwietnia 
2007 roku.

To niechlubny 
rekord

pompując kapitalizację firmy do 4 mld złotych. 
Dzień prawdy nastąpił 8 sierpnia. Kurs akcji 
spadł o 86 procent. W ciągu kolejnego tygodnia 
dodatkowo się przepołowił. Wartość firmy się 

urealniła i wynosi 270 mln zł. Drobni 
inwestorzy, którzy nadmiernie uwie
rzyli w potencjał PBG, po raz kolejny 
stracili pieniądze. Tak jak w latach 
2011-2012, gdy kurs akcji tej firmy 
spadł z setek do złotych. Ale Jerzy 
Wiśniewski jest wygrany. Jego spół
ka jest uratowana, w wyniku emisji 
zachował nad nią kontrolę i dostał 
swoją drugą biznesową szansę.

PBG to firma meteoryt, rozbłysła 
ponad dekadę temu, stając się naj
większą polską firmą budowlaną. 
A potem upadła z hukiem. Na po
czątku XXI wieku, kiedy rynkiem 
rządził Budimex i Exbud, spółka 
Jerzego Wiśniewskiego miała 120 

mln złotych przychodów i przez większość ryn
ku była po prostu niezauważana, działając w seg
mencie infrastruktury gazu. Swój późniejszy 
dynamiczny rozwój zawdzięczała boomowi na 
oczyszczalnie ścieków, na które gminy po wej
ściu do Unii Europejskiej łatwo dostawały do
finansow anie. W latach  2004-2008 jej 
przychody zwiększyły się dziesięciokrotnie. 
W 2008 roku Wiśniewski stał się miliarderem, 
wszedł do pierwszej dziesiątki najbogatszych 
Polaków „Forbesa”. Ale żeby utrzymać wzrost 
tak wielkiej i rozpędzonej firmy, same oczysz
czalnie ścieków i inwestycje w infrastrukturę 
gazową przestały wystarczać. Uwagę Wiśniew
skiego przykuły nowe kontrakty na budowę FO
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autostrad i stadionów piłkarskich 
szykowane na Euro 2012.1 to 
był gwóźdź do trumny PBG.
Chcąc zdobyć upragnione 
kontrakty, Jerzy Wiśniewski 
zaczął oferować zbyt niskie 
ceny. Zresztą tak robili wszyscy, 
tylko że za PBG nie stał żaden 
zagraniczny koncern, który porato
wałby w kłopotach. Kiedy firmę zaczął 
przygniatać ciężar długów ze źle skal
kulowanych kontraktów, Wiśniewski 
uznał, że jedynym rozwiązaniem jest 
kolejna ucieczka do przodu, tym razem 
w bardziej rentowną energetykę. Ku
pił od Zygmunta Solorza Rafako. 
Właściciel Polsatu zażądał 462 mln 
złotych za połowę udziałów 
(dziś ten pakiet wart jest 260 
mln złotych), a Wiśniewski 
zapłacił, nie mając zapew
nionego finansowania trans
akcji. Wyjął te pieniądze 
z kasy PBG, demolując jej 
płynność (i tak już wtedy mocno 
nadwerężoną).

W 2012 roku wydawało się, że już 
wszystko stracił, firma miała 2,8 mld 
złotych straty i ponad 3 mld długów. 
Ale Wiśniewski zaczął walczyć o swo
ją spółkę. Do pomocy wziął sobie 
specjalistów od upadłości, warszawskich

PAWEŁ RYMARZ 
partner zarządzający 
warszawskiego biura Weil

Najw iększym  sukcesem 
restrukturyzacji PBG 

jes t to , że udato się 
bez zniszczenia f irm y  

i u tra ty  miejsc pracy porozum ieć 
z w ierzyc ie lam i. Coraz bardziej 
zbliżam y się do sytuacji jak 
w  Stanach Zjednoczonych, gdzie 
uczciwy przedsiębiorca, którem u 
się po prostu nie udało, dostaje drugą 
szansę. Statystycznie przedsiębiorstwa 
muszą upadać, ale to  nie znaczy, 
że muszą znikać z rynku.

i JAROSŁAW SZCZUPAK
' .. - właściciel firmy

-* budowlanej Alstal

Rynek budow lany jest 
zdom inow any przez 

zagraniczne koncerny, d la tego 
p rze trw an ie  tak  doświadczonej 
f irm y  jak  PBG jest cenne i robi 
w rażenie. Tym bardziej, że spółka 
nie m ogła liczyć ani na pom oc 
państwa, ani zagranicznego 
w łaścicie la. To jes t w  przypadku 
innych graczy, z k tó rym i firm y  
ja k  nasza muszą konkurować.

partnerów amerykańskiej kancelarii 
prawniczej Weil, która pracowała przy 
Enronie, Lehman Brothers, Global- 
crossing. Negocjował z bankami, któ
re i tak już spisały jego kredyty na 
straty. Ponadto był wierzycielem spół
ki i jego dług też mógł zostać zamie
niony na akcje.

I to okazało się kluczowe, bo z re
guły w takich postępowaniach wła
ściciel traci wszystko, tak naprawdę 
banki zabierają mu spółkę. A Wiśniew
ski dostał 22 proc. nowych akcji i mógł 
wrócić do gry. Najcenniejszym akty
wem PBG pozostaje Rafako, które 
biznesmen kontroluje przez sieć cy
pryjskich spółek. Oczywiście PBG 
daleko do świetności z 2008 roku. Żeby 
restrukturyzacja w ogóle się skończy
ła, spółka musi oddać jeszcze 616 mln 
złotych kredytu. Na rynku też zrobi
ło się trudniej, bo w międzyczasie 
główny krajowy rywal -  Polimex
-  został przejęty przez spółki energe
tyczne i stał się tym samym quasi- 
-państwowym koncernem budowlanym. 
Ale najważniejszy jest sygnał, jaki 
został wysłany do wszystkich przed
siębiorców, którzy są w opałach -  upa
dłość nie musi być końcem waszej 
firmy. Oczywiście, o ile potraficie 
z bankami negocjować tak skutecznie 
jak Jerzy Wiśniewski. O

JAK JERZY W ISNIEW SKI Z BIZNESOW EGO NIEBA TRAFIŁ DO PIEKŁA
Jerzy W iśn iew ski zaczyna ł sk ro m n ie  
-  od  in s ta la c ji g a zo w ych . P otem  przysz ły  
w ie lk ie  a u tos tra d y , a te raz  je s t m ozo ln e
p o d no sze n ie  się z up a dku . j i 2011

Jerzy W iśniewski 
kupuje od 
Zygmunta 
Solorza Rafako, 
na k tó re g o  nie 
stać. N iedługo 
po tem  PBG 
upada

PBG w chodzi 
na gie łdę i szybko 

zostaje ulubieńcem  
inwestorów.

W  trzy lata je g o  akcje 
11 r Szczyt powodzenia 

PBG -  spółka 
zdobywa kontrakty 

na największe 
autostrady i stadiony 

na Euro 2012

Po dogadaniu się 
z wierzycielami 

Jerzy Wiśniewski
znów skupia się 

na biznesie, głównie 
na energetyce, 

skąd ma 94 proc. 
k o n tra k tó w

2004 r. 2008 r. 2011 r. 2017 r.
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