
Raport bieżący nr 33/2021 

Data sporządzenia: 6 lipca 2021 r. 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie 
publicznej 

Podstawa prawna: Art. 70 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 

Treść raportu: 

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 6 lipca 
2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Sebastiana Wojciechowskiego 
dotyczące zmniejszenia udziału Sebastiana Wojciechowskiego w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 50% w związku z rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 1 lipca 2021 
r. 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.  



Current report No. 33/2021 

Date: 6 July 2021 

Subject: Notification under Article 69 and Article 69a of the Act on Public 
Offering 

Legal basis: Article 70 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 

Report content: 

The Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby announces that on 6 July 2021 
the Company received a notification from Sebastian Wojciechowski based on Article 69 and Article 69a 
of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to 
Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 on decreasing Sebastian Wojciechowski 
share in the share capital of the Company and in the total number of votes at the general shareholders’ 
meeting of the Company below 50% due to the registration of the Company’s share capital about which 
the Company informed in its current report No. 32/2021 dated 1 July 2021. 

The notification constitutes an appendix to this current report. 


