
 

 

Raport bieżący nr 7/2020 

Data sporządzenia: 23 grudnia 2020 r. 

Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PCF 

Group S.A. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Treść raportu: 

Zarząd PCF Group S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego dnia 23 grudnia 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23 

grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2020 r. („NWZ”). 

W załączeniu, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany zarejestrowane 

przez Sąd w dniu 23 grudnia 2020 r. 

Treść zmienionego postanowienia: 

Zmieniono § 12 ust. 1 Statutu nadając mu następujące brzmienie (uchwała Nr 4 NWZ): 

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego Spółki.” 

  



 

 

Current report No. 7/2020 

Date: 23 December 2020 

Subject: Entry of the Amendments to the Articles of Association of PCF 

Group S.A. into the National Court Register 

Legal basis: § 5 Item 1) and § 6 of the Regulation of the Minister of Finance 

dated 29 March 2018 on current and periodical information 

published by issuers of securities and terms of recognizing as 

equivalent information required by laws of a non-Member State 

Report content: 

The Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby informs that on the basis of the 

Central Information Office of the National Court Register data on 23 December 2020 the Company 

obtained information that on 23 December 2020 the District Court for the capital city of Warsaw in 

Warsaw, 13th Business Division of the National Court Register registered the amendments to the Articles 

of Association of the Company, adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on 16 

November 2020 (the “EGM”). 

The Company provides the consolidated text of the Company’s Articles of Association, including the 

amendments registered by the court on 23 December 2020. 

The amended provision: 

§ 12 Section 1 of the Articles of Association has been amended to read as follows (Resolution No. 4 of 

the EGM): 

“The resolutions of the General Meeting on the amendments to the Articles of Association as well as on 

the transfer and lease of an enterprise or an organized part thereof or establishing limited rights in rem 

require the attendance of shareholders representing at least half of the Company’s share capital.” 


