
 

 

Raport bieżący nr 2/2021 

Data sporządzenia: 14 stycznia 2021 r. 

Temat: Wskazanie członków Rady Nadzorczej jako powołanych w 

wykonaniu uprawnienia osobistego akcjonariuszy tworzących 

Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 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 w dniu 14 stycznia 2021 r. otrzymał oświadczenie 

akcjonariuszy tworzących Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy (w rozumieniu § 15 ust. 3 Statutu 

Spółki) z dnia 14 stycznia 2021 r. o uznaniu przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, na podstawie 

§ 18 ust. 1 w związku z § 17 ust. 3, 5 i 8 Statutu Spółki, następujących, obecnych członków Rady 

Nadzorczej Spółki: Mikołaja Wojciechowskiego, Krzysztofa Dolasia oraz Bartosza Biełuszko za 

powołanych w wykonaniu ich uprawnienia osobistego opisanego w § 17 ust. 5 Statutu Spółki, oraz o 

wskazaniu członka Rady Nadzorczej Mikołaja Wojciechowskiego jako Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki. 

Informacje wymagane przez § 10 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 są zamieszczone w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r. i pozostają aktualne na datę niniejszego raportu bieżącego. 

  



 

 

Current report No. 2/2021 

Date: 14 January 2021 

Subject: Indication of the Supervisory Board members appointed pursuant 

to the exercise of the personal right of shareholders constituting the 

Group of the Eligible Shareholders 

Legal basis: § 5 Item 5) and § 10 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 14 January 2021 

it received a representation of the shareholders constituting the Group of the Eligible Shareholders 

(within the meaning of § 15 Section 3 of the Company’s Articles of Association) dated 14 January 2021 

in which the Group of the Eligible Shareholders, based on § 18 Section 1 in conjunction with § 17 

Sections 3, 5 and 8 of the Company’s Articles of Association, deems the following current Supervisory 

Board members: Mikołaj Wojciechowski, Krzysztof Dolaś and Bartosz Biełuszko as appointed 

pursuant to the exercise of its personal right described in Error! Reference source not found. Section 

Error! Reference source not found. of the Articles of Association and on the designation of the 

Supervisory Board member Mikołaj Wojciechowski as the Chairman of the Company’s Supervisory 

Board. 

Information required by § 10 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 is provided in the Company’s 

prospectus approved by the Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) on 25 

November 2020 and remains valid and accurate as of the date of this current report. 


