
Raport bieżący nr 23/2021 

Data sporządzenia: 24 maja 2021 r. 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w 
dniu 24 maja 2021 r. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Treść raportu: 

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
(„NWZ”) zwołanym na dzień 24 maja 2021 r. 

Akcjonariusze: 

1. Sebastian Wojciechowski − 14.872.022 głosów na NWZ, co stanowi 50,31% w ogólnej liczbie 
głosów i stanowiło 61,36% liczby głosów na NWZ; 

2. Bartosz Kmita − 2.579.910 głosów na NWZ, co stanowi 8,73% w ogólnej liczbie głosów i 
stanowiło 10,65% liczby głosów na NWZ; 

3. Bartosz Biełuszko − 1.805.936 głosów na NWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i 
stanowiło 7,45% liczby głosów na NWZ; 

4. Krzysztof Dolaś − 1.805.936 głosów na NWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i 
stanowiło 7,45% liczby głosów na NWZ. 

  



Current report No. 23/2021 

Date: 24 May 2021 

Subject: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes 
at the Extraordinary Shareholders’ Meeting of PCF Group S.A. 
held on 24 May 2021 

Legal basis: Article 70 item 3) of the Act on Public Offering, Conditions 
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized 
Trading, and Public Companies of 29 July 2005 

Report content: 

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) 
hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the 
Extraordinary Shareholders’ Meeting (the “EGM”) held on 24 May 2021. 

Shareholders: 

1. Sebastian Wojciechowski − 14,872,022 votes at the EGM which represent 50.31% of the total 
number of votes and 61.36% of votes at the EGM; 

2. Bartosz Kmita − 2,579,910 votes at the EGM which represent 8.73% of the total number of 
votes and 10.65% of votes at the EGM; 

3. Bartosz Biełuszko − 1,805,936 votes at the EGM which represent 6.11% of the total number of 
votes and 7.45% of votes at the EGM; 

4. Krzysztof Dolaś − 1,805,936 votes at the EGM which represent 6.11% of the total number of 
votes and 7.45% of votes at the EGM. 


