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ZAWIADOMIENIE NOTIFICATION 

  
Od: From: 
  
Sebastian Wojciechowski 
[adres] 

Sebastian Wojciechowski 
[address] 

adres do doręczeń: address for service: 
PCF Group S.A. 
al. „Solidarności” 171 
00-877 Warszawa 

PCF Group S.A. 
al. „Solidarności” 171 
00-877 Warsaw, Poland 

  
Do: To: 
  
1. Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 

1. Financial Supervision Authority 
ul. Piękna 20 
00-549 Warsaw, Poland 

  
2. PCF Group S.A. 

al. „Solidarności” 171 
00-877 Warszawa 

2. PCF Group S.A. 
al. „Solidarności” 171 
00-877 Warsaw, Poland 

  

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 
2) oraz art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 
Sebastian Wojciechowski niniejszym 
zawiadamia o udzieleniu instrumentu 
finansowego uprawniającego jego posiadacza do 
nabycia akcji spółki PCF Group S.A. z siedzibą 
w Warszawie („Spółka”). 

Pursuant to Article 69 Section 1 item 2), Article 
69 Section 2 item 2) and Article 69b Section 1 
item 1) of the Act on Public Offering, Conditions 
Governing the Introduction of Financial 
Instruments to Organized Trading, and Public 
Companies of 29 July 2005 (the “Public 
Offering Act”), Sebastian Wojciechowski 
hereby notifies on granting of the financial 
instrument entitling its holder to acquire the 
shares in PCF Group S.A. with its registered 
office in Warsaw, Poland (the “Company”). 

Udzielenie przez Sebastiana Wojciechowskiego 
instrumentu finansowego uprawniającego jego 
posiadacza do nabycia akcji Spółki nastąpiło w 
dniu 27 kwietnia 2021 r. w związku z zawarciem 
pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim a 
Fiducie familiale Samuel Girardin 2020, trustem 
ustanowionym na rzecz Samuel Girardin i osób 
powiązanych, z siedzibą w Montrealu, Kanada 
(„Trust”) warunkowej umowy opcji sprzedaży 
akcji Sebastiana Wojciechowskiego w Spółce na 
rzecz Trustu (Call Option Agreement for the 
Purchase of Shares) („Umowa Opcji”). 

The granting by Sebastian Wojciechowski of the 
financial instrument entitling its holder to acquire 
shares in the Company took place on 27 April 
2021 in connection with executing between 
Sebastian Wojciechowski and Fiducie familiale 
Samuel Girardin 2020, a trust established for the 
benefit of Samuel Girardin and related persons, 
with its registered office in Montreal, Canada (the 
“Trust”) of a conditional call option agreement 
on the sale of Sebastian Wojciechowski shares in 
the Company for the benefit of the Trust (Call 
Option Agreement for the Purchase of Shares) 
(the “Option Agreement”). 

Na podstawie Umowy Opcji Sebastian 
Wojciechowski udzielił Trustowi opcji na 
podstawie której Trust jest uprawniony, po 
spełnieniu się warunków zawieszających 
wskazanych w Umowie Opcji, do nabycia od 
Sebastiana Wojciechowskiego 387.714 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących na 

Based on the Option Agreement Sebastian 
Wojciechowski has granted a call option to the 
Trust under which the Trust is entitled, following 
the fulfilment of certain condition precedents 
indicated in the Option Agreement, to purchase 
from Sebastian Wojciechowski 387,714 of the 
ordinary bearer shares in the Company 
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dzień niniejszego zawiadomienia 1,31% udziału 
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających 
do wykonywania 387.714 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,31% 
łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki („Opcja Call”). 

representing as of the date of this notification 
1.31% of the Company’s share capital and 
entitling to exercise 387,714 of votes at the 
general shareholders’ meeting of the Company 
representing 1.31% of the total number of votes 
at the general shareholders’ meeting of the 
Company (the “Call Option”). 

Trust jest uprawniony do wykonania Opcji Call 
w dowolnym terminie począwszy od dnia 1 
stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. 
włącznie, z zastrzeżeniem okresów zamkniętych, 
oraz po spełnieniu się warunków zawieszających 
wskazanych w Umowie Opcji. Na dzień 
niniejszego zawiadomienia uprawnienie Trustu z 
tytułu Opcji Call pozostaje niewykonane. 

The Trust is entitled to exercise the Call Option 
at any time on or after 1 January 2025 but not later 
than 30 June 2025, inclusive, save for closed 
periods and upon occurrence of condition 
precedents stipulated under the Option 
Agreement. As at the date of this notification, the 
Trust’s rights under the Call Option remain 
unexercised. 

Przed zawarciem Umowy Opcji Sebastian 
Wojciechowski posiadał bezpośrednio 
14.872.022 akcje zwykłe na okaziciela serii A 
Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, 
stanowiące 50,31% kapitału zakładowego Spółki 
oraz uprawniające do wykonywania 14.872.022 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
stanowiących 50,31% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Prior to executing the Option Agreement 
Sebastian Wojciechowski held directly 
14,872,022 of the ordinary bearer series A shares 
in the Company with a nominal value of PLN 
0.02 each, representing 50.31% of the 
Company’s share capital and 14,872,022 of votes 
at the general shareholders’ meeting of the 
Company representing 50.31% of the total 
number of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company. 

Po zawarciu Umowy Opcji Sebastian 
Wojciechowski: 

Following the execution of the Call Agreement 
Sebastian Wojciechowski: 

a) bezpośrednio posiada 14.872.022 akcje 
zwykłe na okaziciela serii A Spółki o 
wartości nominalnej 0,02 PLN każda, 
stanowiące 50,31% kapitału zakładowego 
Spółki oraz uprawniające do wykonywania 
14.872.022 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki stanowiących 50,31% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

a) holds directly 14,872,022 of the ordinary 
bearer series A shares in the Company with a 
nominal value of PLN 0.02 each, 
representing 50.31% of the Company’s share 
capital and 14,872,022 of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company 
representing 50.31% of the total number of 
votes at the general shareholders’ meeting of 
the Company; 

b) jest bezpośrednio zobowiązany z tytułu Opcji 
Call do zbycia w przyszłości na rzecz Trustu 
387.714 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
stanowiących na dzień niniejszego 
zawiadomienia 1,31% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki i uprawniających do 
wykonywania 387.714 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,31% 
łącznej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 
 

b) is directly obliged under the Call Option to 
sell in the future to the Trust 387,714 of the 
ordinary bearer shares in the Company 
representing as of the date of this notification 
1.31% of the share capital and entitling to 
387,714 of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company representing 1.31% 
of the total number of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company. 

Ponadto Sebastian Wojciechowski informuje, że: Furthermore, Sebastian Wojciechowski informs 
that: 

a) nie istnieją podmioty zależne od Sebastiana 
Wojciechowskiego, które posiadają akcje 

a) there are no subsidiaries of Sebastian 
Wojciechowski who hold shares in the 
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Spółki lub instrumenty finansowe, o których 
mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie; 

Company or financial instruments referred to 
in Article 69b of the Public Offering Act; 

b) Sebastian Wojciechowski nie jest stroną 
jakichkolwiek umów, których przedmiotem 
jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 
Ofercie; 

b) Sebastian Wojciechowski is not a party to 
any agreements on the transfer of rights to 
exercise voting rights attached to shares in 
the Company within the meaning of Article 
87 Section 1 item 3 letter c of the Public 
Offering Act; 

c) Sebastian Wojciechowski nie jest 
posiadaczem instrumentów finansowych ani 
nie jest uprawniony lub zobowiązany do 
nabycia akcji Spółki na warunkach 
wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o 
Ofercie; oraz 

c) Sebastian Wojciechowski does not hold any 
financial instruments and is not authorized or 
obliged to acquire shares in the Company on 
the terms and conditions stipulated in Article 
69 Section 4 item 7 of the Public Offering 
Act; and 

d) Sebastian Wojciechowski nie jest 
posiadaczem instrumentów finansowych w 
sposób bezpośredni lub pośredni 
odnoszących się do akcji Spółki, o których 
mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie. 

d) Sebastian Wojciechowski does not hold any 
financial instruments directly or indirectly 
related to shares in the Company, referred to 
in Article 69 Section 4 item 8 of the Public 
Offering Act. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie, 
Sebastian Wojciechowski, po wykonaniu Opcji 
Call przez Trust, oraz przy założeniu, że liczba 
akcji Spółki posiadana przez Sebastiana 
Wojciechowskiego na dzień niniejszego 
zawiadomienia nie ulegnie zmianie, posiadać 
będzie bezpośrednio 14.484.308 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 
48,9955% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

Pursuant to Article 69 Section 4 item 9) of the 
Public Offering Act, Sebastian Wojciechowski 
after exercising the Call Option by the Trust and 
based on the assumption that the number of 
shares in the Company held by Sebastian 
Wojciechowski as at the date of this notification 
will not change, would hold directly 14,484,308 
of votes at the general shareholders’ meeting of 
the Company representing 48.9955% of the total 
number of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company. 

Sebastian Wojciechowski jest stroną 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 
5) Ustawy o Ofercie. Obowiązki ciążące na 
stronach porozumienia związane z zawarciem 
Umowy Opcji objęte są odrębnym 
zawiadomieniem. 

Sebastian Wojciechowski is a party to the 
undertaking referred to under Article 87 Section 
1 item 5) of the Public Offering Act. The 
obligations vesting on the parties to the said 
undertaking relating to the Call Agreement are 
covered by a separate notification. 

  

Ponadto, na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy 
o Ofercie w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o 
Ofercie, Sebastian Wojciechowski zawiadamia, 
że po uwzględnieniu faktu posiadania przez Jana 
Ryszarda Wojciechowskiego, 

Moreover, based on Article 87 Section 4 item 1) 
in conjunction with Article 87 Section 1 item 5) 
of the Public Offering Act, Sebastian 
Wojciechowski informs that after taking into 
account of Jan Ryszard Wojciechowski, 

(i) będącego w stosunku do Sebastiana 
Wojciechowskiego wstępnym pierwszego 
stopnia w linii prostej, i 

(i) who towards Sebastian Wojciechowski is his 
ascendant in the first degree and line, and 

(ii) objętego, na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1) 
Ustawy o Ofercie, domniemaniem istnienia 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 
1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, 

(ii) who based on Article 87 Section 4 item 1) of 
the Public Offering Act is covered by a 
presumption on the existence of the 
undertaking referred to in Article 87 Section 
1 item 5) of the Public Offering Act, 
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bezpośrednio 28 akcji zwykłych na okaziciela 
serii B Spółki stanowiących 0,00009% kapitału 
zakładowego Spółki oraz uprawniających do 
wykonywania 28 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,00009% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, 

holding directly 28 of the Company’s ordinary 
bearer series B shares representing 0.00009% of 
the Company’s share capital and 28 of votes at 
the general shareholders’ meeting of the 
Company representing 0.00009% of the total 
number of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company, 

Sebastian Wojciechowski posiada, w tym przed i 
po zawarciu Umowy Opcji, 14.872.050 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki o wartości 
nominalnej 0,02 PLN każda, stanowiących 
50,31% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniających do wykonywania 14.872.050 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
stanowiących 50,31% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: 

Sebastian Wojciechowski holds, including before 
and after executing the Call Agreement 
14,872,050 of the Company’s ordinary bearer 
shares with a nominal value of PLN 0.02 each, 
representing 50.31% of the Company’s share 
capital and 14,872,050 of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company 
representing 50.31% of the total number of votes 
at the general shareholders’ meeting of the 
Company, including: 

a) bezpośrednio 14.872.022 akcje zwykłe na 
okaziciela serii A Spółki o wartości 
nominalnej 0,02 PLN każda, stanowiące 
50,31% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniające do wykonywania 14.872.022 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
stanowiących 50,31% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz 

a) directly, 14,872,022 of the ordinary bearer 
series A shares in the Company with a 
nominal value of PLN 0.02 each, 
representing 50.31% of the Company’s share 
capital and 14,872,022 of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company 
representing 50.31% of the total number of 
votes at the general shareholders’ meeting of 
the Company; and 

b) z uwzględnieniem domniemania, o którym 
mowa powyżej, 28 akcji serii B Spółki o 
wartości nominalnej 0,02 PLN każda, 
stanowiących 0,00009% kapitału 
zakładowego Spółki oraz uprawniających do 
wykonywania 28 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki stanowiących 
0,00009% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

b) taking into account the presumption referred 
to above, 28 series B shares in the Company 
with a nominal value of PLN 0.02 each, 
representing 0.00009% of the Company’s 
share capital and 28 of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company 
representing 0.00009% of the total number of 
votes at the general shareholders’ meeting of 
the Company. 

Jednocześnie, przy uwzględnieniu posiadania 28 
akcji Spółki przez osobę, co do której istnieje 
domniemanie porozumienia, o którym mowa w 
art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) 
Ustawy o Ofercie, Sebastian Wojciechowski, 
zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie i 
po wykonaniu Opcji Call przez Trust, oraz przy 
założeniu, że liczba akcji Spółki posiadana przez 
Sebastiana Wojciechowskiego na dzień 
niniejszego zawiadomienia nie ulegnie zmianie, 
posiadać będzie bezpośrednio i pośrednio 
14.484.336 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki stanowiących 48,9956% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

At the same time, after taking into account 28 of 
the Company’s shares held by the person who 
based on Article 87 Section 4 item 1) of the 
Public Offering Act is covered by a presumption 
on the existence of the undertaking referred to in 
Article 87 Section 1 item 5) of the Public 
Offering Act and after executing the Call Option 
by the Trust and based on the assumption that the 
number of shares in the Company held by 
Sebastian Wojciechowski as at the date of this 
notification will not change, Sebastian 
Wojciechowski, based on Article 69 Section 4 
item 9), would hold directly and indirectly 
14,484,336 of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company representing 48.9956% 
of the total number of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company. 
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Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone w 
dwóch wersjach językowych, tj. polskiej i 
angielskiej. W przypadku rozbieżności między 
obu wersjami językowymi wiążąca jest wersja 
polska. 

This notification has been executed in two 
language versions, i.e. in Polish and in English. 
In case of any discrepancies between the 
language versions, the Polish version shall 
prevail. 

[podpis/ signature] 
Sebastian Wojciechowski 

 


