Raport bieżący nr 3/2021
Data sporządzenia:

19 stycznia 2021 r.

Temat:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 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 dnia 19 stycznia 2021 r. powziął informację o
zarejestrowaniu w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
kwoty 550.000,00 PLN do kwoty 591.250,24 PLN, w drodze emisji 2.062.512 akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 PLN każda przyjętego przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r.
Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze
wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 29.562.512, natomiast kapitał zakładowy Spółki składa
się z 29.562.512 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, w tym 27.500.000
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany zarejestrowane
przez Sąd w dniu 18 stycznia 2021 r.

Current report No. 3/2021
Date:

19 January 2021

Subject:

Registration of the share capital increase of PCF Group S.A.

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 announces that on 19 January
2021 the Company obtained information that on 18 January 2021 the District Court for the capital city
of Warsaw in Warsaw, 13th Business Division of the National Court Register registered the increase of
the Company’s share capital from PLN 550,000.00 to PLN 591,250.24 by issuing 2,062,512 of the series
B ordinary bearer shares with the nominal value of PLN 0.02 each adopted by the Extraordinary General
Meeting of the Company on 26 June 2020.
As of the date of release of this current report the total number of votes ensuing from all the Company’s
issued shares is 29,562,512 and the Company’s share capital is divided into 29,562,512 ordinary bearer
shares with the nominal value of PLN 0.02 each, including 27,500,000 of the series A ordinary bearer
shares and 2,062,512 of the series B ordinary bearer shares.
The Company provides the consolidated text of the Company’s Articles of Association, including the
amendments registered by the court on 18 January 2021.

