
 

 

Raport bieżący nr 10/2021 

Data sporządzenia: 1 kwietnia 2021 r. 

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 oraz § 9 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. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. 
Pan Bartosz Biełuszko oraz Pan Krzysztof Dolaś złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady 
Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2021 r. Złożone rezygnacje pozostają bez wpływu 
na pełnienie przez Pana Bartosza Biełuszko oraz Pana Krzysztofa Dolasia funkcji, odpowiednio, 
Dyrektora Artystycznego (Art Director) Spółki oraz Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych 
(Technical Art Director). 

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 17 ust. 3, 5 oraz 8 statutu Spółki, Grupa 
Uprawnionych Akcjonariuszy, w rozumieniu § 17 ust. 3 statutu Spółki, w której skład wchodzą 
Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś, w wykonaniu 
przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy uprawnienia osobistego do powoływania i 
odwoływania członków Rady Nadzorczej, powołała w dniu 1 kwietnia 2021 r. (i) Panią Barbarę 
Sobowską na członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A., z dniem 1 kwietnia 2021 r. do końca bieżącej, 
trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, oraz (ii) Pana Kubę Dudek na członka Rady 
Nadzorczej PCF Group S.A., z dniem 1 kwietnia 2021 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej 
kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 

Poniżej Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych 
członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Złożone rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz dokonane powołania do Rady 
Nadzorczej Spółki stanowią wykonanie zobowiązań opisanych w prospekcie Spółki zatwierdzonym 
przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r., tj. zobowiązania Bartosza Biełuszko 
oraz Krzysztofa Dolasia do złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz 
zobowiązania czterech największych akcjonariuszy Spółki tworzących Grupę Uprawnionych 
Akcjonariuszy do doprowadzenia do wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce 
Bartosza Biełuszko oraz Krzysztofa Dolasia, w terminie 60 dni od dnia dopuszczenia i wprowadzenia 
akcji serii A oraz akcji serii B Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Pani Barbara Sobowska 

Barbara Sobowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MOST Partners Barbara Sobowska w 
ramach której zajmuje się obsługą m.in. spółek technologicznych. Od roku 2017 pełni funkcje w 
organach szeregu spółek handlowych. W latach 2013 – 2016 pracowała jako prawnik w kancelarii Weil, 
Gotshal & Manges – Pawel Rymarz sp.k. Od 2012 r. do 2013 r. była prawnikiem kancelarii White & 
Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., a wcześniej (w latach 2010 – 2011) 
prawnikiem kancelarii Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. Od 2015 r. posiada uprawnienia 
solicitora w Anglii i Walii, a od roku 2013 uprawnienia prawnicze (attorney at law) w stanie Nowy 
Jork. W 2012 r. uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. W 2010 r. ukończyła 



 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, a w 2009 r. Program 
in Int’l Business Law na Brucerius Law School w Hamburgu. 

W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Barbara Sobowska nie prowadzi innej 
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz 
nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto 
Pani Barbara Sobowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 

Pan Kuba Dudek 

Kuba Dudek od 2013 roku jest związany z funduszem inwestycyjnym SpeedUp Venture Capital Group, 
gdzie od 2019 roku pełni rolę partnera zarządzającego. Wcześniej zajmował stanowiska menedżera 
inwestycyjnego i analityka, prowadząc i uczestnicząc w ponad 30 procesach inwestycyjnych oraz 
dezinwestycyjnych spółek technologicznych. Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w grupie 
BNP Paribas, gdzie początkowo zaangażowany był w spółce Fortis Lease, a następnie w banku w dziale 
finansowania handlu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, specjalizując się w 
Inwestycjach Kapitałowych i Strategiach Finansowych Przedsiębiorstw. 

W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pan Kuba Dudek nie prowadzi innej 
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz 
nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto 
Pan Kuba Dudek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 

  


