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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
W PCF GROUP S.A. W 2020 R. 

Wprowadzenie 

Począwszy od dnia 15.12.2020 r., tj. dnia dopuszczenia akcji PCF Group S.A. do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka podlega 
zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13.10.2015 r., które weszły w życie 
z dniem 01.01.2016 r. 

Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” jest publicznie 
dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: 

www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf  

oraz w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PCF Group S.A. wypełniając obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, kieruje się 
zasadami skutecznej i przejrzystej polityki informacyjnej i komunikacji z rynkiem i inwestorami. Spółka w 
raporcie bieżącym nr 1/2020 (EBI) z dnia 17.12.2020 r., poinformowała o zakresie stosowania zasad ładu 
korporacyjnego wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wskazując określone 
zasady szczegółowe ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały. Wszelkie 
informacje wynikające z przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego publikowane są na stronie 
internetowej Spółki pod adresem: 

peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2020/12/informacja-na-temat-stanu-stosowania-przez-
spolke-rekomendacji-i-zasad-zawartych-w-zbiorze-dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-
2016.pdf 

Zakres w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego 

W zakresie dobrych praktyk objętych dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW 2016” Spółka zobowiązała się stosować wszystkie postanowienia zbioru zasad ładu 
korporacyjnego, z wyjątkiem wskazanych poniżej: 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

Rekomendacje 

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, 
zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym 
zakresie. 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Obecnie Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub 
innej o zbliżonym charakterze. 

Zasady szczegółowe 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie  
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony 
zgodnie z zasadą II.Z.1, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada ta nie jest w pełni stosowana. Zarząd składa się z jednej osoby  
a zatem z powodów obiektywnych Spółka nie ma możliwości zamieszczenia na swojej 
stronie internetowej wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary 
działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu; jednak Spółka zamierza stosować 
przedmiotową zasadę w pełni w przypadku rozszerzenia składu Zarządu, a do tego czasu 
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zamieszcza na swojej stronie internetowej wewnętrzny podział odpowiedzialności za 
poszczególne obszary działalności Spółki z uwzględnieniem jednoosobowego składu 
Zarządu. 

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, 
w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada ta nie jest w pełni stosowana. Zamiarem Spółki jest 
zamieszczanie na stronie internetowej zestawienia wybranych danych finansowych za 
ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich 
odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że do 2018 r. sprawozdania finansowe Spółki 
sporządzane były zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o Rachunkowości”), a po tym czasie sprawozdania są sporządzane zgodnie 
z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi do 
stosowania w Unii Europejskiej („MSSF”). Na potrzeby sporządzenia prospektu 
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25.11.2020 r., Spółka 
sporządziła skonsolidowane zbadane historyczne informacje finansowe Grupy za okres od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. sporządzone na potrzeby oferty akcji Spółki zgodnie z międzynarodowymi 
standardami rachunkowości („MSR”), MSSF i ich interpretacjami, zatwierdzonymi do 
stosowania w Unii Europejskiej. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość 
i porównywalność informacji, Spółka będzie prezentowała dane według MSSF począwszy 
od 01.01.2017 r., a na dzień i za lata zakończone 31.12.2015 i 2016 r. zgodnie z Ustawą  
o Rachunkowości. 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane 
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu 
do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie 
elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie 
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji 
w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie opracowała sformalizowanej polityki różnorodności. Spółka 
zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie 
różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących  
i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej 
akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności 
i doświadczenie. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, jej rozmiar i konieczność 
pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla Spółki 
decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje oraz 
doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy 
płeć. Członkowie władz i kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki dobierani są w taki 
sposób, aby zapewnić odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, w celu 
zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia we wszystkich 
obszarach funkcjonowania Spółki. Jednocześnie ze względu na dynamiczny rozwój Spółki, 
w ocenie Spółki ujęcie zasad zarządzania różnorodnością w ramach sformalizowanej 
polityki mogłoby ograniczać Spółkę w pozyskiwaniu osób o kompetencjach niezbędnych 
w danym momencie działalności Spółki. 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż  
w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka planuje przestrzegać wskazanej zasady, jeśli zwołujący Walne 
Zgromadzenie postanowi o możliwości wzięcia w nim udziału przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. W razie udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka planuje zapewnienie transmisji 
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obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym akcjonariuszom Spółki, którzy 
zarejestrowali się na Walne Zgromadzenie. 

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw 
i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie 
umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie 
uchwały z należytym rozeznaniem, 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Publikacja uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia 
dotyczących wskazanych w zasadzie spraw zostanie zapewniona w zakresie spraw 
wnoszonych przez Zarząd. W przypadku projektów uchwał wnoszonych przez 
akcjonariuszy, publikacja uzależniona będzie od przekazania uzasadnienia przez 
akcjonariuszy. 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie publikuje zapisów przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń 
Spółki w formie audio lub wideo ze względu na brak infrastruktury technicznej po stronie 
Spółki, która zapewniałaby sporządzanie takich zapisów przebiegu obrad na odpowiednim 
poziomie jakości oraz dodatkowe koszty zlecenia tego rodzaju usług profesjonalnym 
podmiotom zewnętrznym, jak również ze względu na dotychczasowy brak zainteresowania 
akcjonariuszy dostępem do tego rodzaju form zapisu przebiegu obrad Walnych 
Zgromadzeń, przede wszystkim ze względu na szeroką praktykę udziału w Walnych 
Zgromadzeniach Spółki przez pełnomocników. Ponadto zapisy przebiegu obrad Walnych 
Zgromadzeń Spółki obejmować by musiały ujawnienie wizerunku osób uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu, a osoby te nie mają charakteru publicznego. W ocenie Spółki, 
prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z Walnymi 
Zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie raportów bieżących oraz podawanie 
stosownych informacji na stronie internetowej Spółki zapewnia akcjonariuszom pełny 
dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Jednakże, Spółka deklaruje, że 
będzie przestrzegać opisywanej zasady ładu korporacyjnego w zakresie zamieszczania na 
stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, gdy 
takie zainteresowanie wykażą akcjonariusze Spółki, w tym akcjonariusze mniejszościowi 
(inwestorzy giełdowi). 

 

II. Zarząd i Rada Nadzorcza 

Rekomendacje 

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej 
spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, 
między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia 
zawodowego. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka 
zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie 
różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, 
biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i doświadczenie. 
Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie 
są podyktowane płcią. Spółka nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn na stanowiskach zarządczych  i nadzorczych. 

Zasady szczegółowe 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 
pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i 
przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 

Zasada nie jest stosowana. 
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Komentarz Spółki: Zarząd Spółki składa się z jednej osoby, jednak Spółka zamierza 
stosować zasadę, jeśli skład Zarządu zostanie rozszerzony. 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki nie nakładają 
obowiązku informacyjnego na członków Zarządu we wskazanym zakresie. Spółka nie 
wyklucza odpowiedniej zmiany swoich dokumentów wewnętrznych. 

 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

Rekomendacje 

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań  
w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek 
organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności 
prowadzonej przez spółkę. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Poza Komitetem Audytu Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze 
jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub 
funkcjach, albowiem wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione 
z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę. 

Zasady szczegółowe 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt 
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi 
zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady 
nadzorczej lub komitetu audytu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze odrębnej jednostki 
odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny (poza Komitetem Audytu)  
i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów wykonywane są bezpośrednio 
przez Zarząd. Jeśli w Spółce zostanie wyodrębniona jednostka organizacyjna odnosząca 
się do któregokolwiek ze wskazanych obszarów wówczas osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie takimi obszarami podlegać będą bezpośrednio Prezesowi, a w przypadku 
Zarządu wieloosobowego ewentualnie innemu członkowi Zarządu, a także będą mieć 
zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu 
Audytu. 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności 
określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej 
audytu wewnętrznego. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: W Spółce działa Komitet Audytu składający się z trzech członków, 
z których dwóch, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności 
w rozumieniu Dobrych Praktyk oraz w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jeśli w Spółce zostanie 
wyodrębniona jednostka odpowiedzialna za audyt wewnętrzny Spółka dołoży starań aby 
do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 
realizację jej zadań zastosowanie miały zasady niezależności określone w powszechnie 
uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną 
ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, 
wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Zasada nie jest stosowana. 
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Komentarz Spółki: Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze odrębnej jednostki 
odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny (poza Komitetem Audytu). Spółka planuje 
przestrzegać wskazanej zasady w odniesieniu do Zarządu. 

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

Rekomendacje 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka planuje przestrzegać wskazanej rekomendacji, jeśli zwołujący 
Walne Zgromadzenie postanowi o możliwości wzięcia w nim udziału przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. W razie udziału akcjonariuszy w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka planuje 
zapewnienie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym 
akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali się na Walne Zgromadzenie. 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę 
są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych 
systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po 
stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, 
w których są one notowane. 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę (tj. akcje) są notowane 
tylko w Polsce, na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. 

Zasady szczegółowe 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie planuje zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji 
obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W razie udziału akcjonariuszy w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka 
planuje zapewnienie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym 
akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali się na Walne Zgromadzenie. W ocenie Spółki, 
wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z Walnymi Zgromadzeniami, tj. 
w szczególności publikowanie raportów bieżących oraz podawanie stosownych informacji 
na stronie internetowej Spółki zapewni akcjonariuszom pełny dostęp do informacji 
dotyczących jej Walnych Zgromadzeń. 

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania 
uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu 
i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia 
powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Statut Spółki nie przewiduje obowiązku przyjęcia regulaminu Walnego 
Zgromadzenia. 
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IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać 
nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować 
bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby 
stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na 
giełdzie. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 2 grosze i została ustalona na 
tym poziomie przed ofertą publiczną akcji Spółki. W ocenie Zarządu Spółki wartość 
nominalna akcji Spółki ustalona na poziomie poniżej 50 groszy nie stanowi zagrożenia, w 
dającej się przewidzieć perspektywie, dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki na 
giełdzie, ze względu na to, że spodziewany kurs akcji Spółki w obrocie giełdowym znajduje 
się powyżej progu 50 groszy. Jednocześnie Zarząd nie planuje rekomendowania Walnemu 
Zgromadzeniu podjęcia uchwały o dalszym podziale wartości nominalnej akcji. 

 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

Zasady szczegółowe 

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady 
nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. 

Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na 
interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na 
warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę 
z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. 

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem 
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka 
zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania 
oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Statut nie nakłada obowiązku występowania przez Zarząd do Rady 
Nadzorczej o zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem 
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym 
ani nie stanowi to kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki przewidzianej w statucie 
Spółki. Niemniej Spółka planuje przestrzegać wskazanej zasady, w tym z uwzględnieniem 
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść  
w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu 
interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają 
między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, 
a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału 
w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka planuje przestrzegać wskazanej zasady. Decyzje organów 
Spółki podejmowane są w trybie zgodnym z przepisami prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 15.09.2000 r. – kodeks spółek handlowych. Ponadto regulaminy Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółki zawierają postanowienia dotyczące zasad postępowania w obliczu 
istniejącego lub mogącego zaistnieć konfliktu interesów. Natomiast nie zawierają one 
dookreślenia kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu 
interesów, a Spółka nie planuje definiować we własnym zakresie tych kryteriów 
i okoliczności. Członkowie organów Spółki posiadają dostateczną wiedzę i doświadczenie, 
aby postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. 

 

VI. Wynagrodzenia 

Rekomendacje 
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VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego 
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. 

Zasada jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Obecnie w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do 
spraw wynagrodzeń. 

Zasady szczegółowe 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów  
z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy 
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów 
powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 
2 lata. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady po ustanowieniu 
programu motywacyjnego w Spółce. 

 

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych. Nadzór nad procesem 
sprawozdawczości finansowej PCF Group S.A. oraz spółek zależnych realizowany jest bezpośrednio przez 
Prezesa Zarządu. 

Do końca listopada 2020 r. księgi rachunkowe, zarówno PCF Group S.A., jak i spółek zależnych, prowadzone 
były przez zewnętrzne biura rachunkowe, odrębne dla każdej ze spółek, z dedykowanymi osobami 
pełniącymi funkcję głównych księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
poszczególnych spółek. W związku z prowadzonym w 2020 r. procesem rozbudowy i wzmacniania 
wewnętrznego działu finansowo-księgowego Spółki, którego celem była rezygnacja z zewnętrznego biura 
rachunkowego obsługującego Spółkę i przeniesienie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz procesu 
sprawozdawczości finansowej do wewnętrznych struktur Spółki w ramach funkcji Głównego Księgowego, 
od dnia 01.12.2020 r. Spółka rozpoczęła samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych, co w przypadku 
dalszego rozwoju działalności operacyjnej Spółki pozwoli, w ocenie Zarządu, dostosować wewnętrzną 
strukturę działu finansowo-księgowego do potrzeb Spółki. Powyższa zmiana pozostała bez wpływu na 
prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zależnych PCF Group S.A., które były i są prowadzone przez 
zewnętrze biura rachunkowe. Nadzór nad zewnętrznymi biurami rachunkowymi był i jest realizowany przez 
dyrektora finansowego jako jeden z elementów kontroli wewnętrznej. Dyrektor finansowy odpowiada przed 
Prezesem Zarządu i raportuje bezpośrednio do niego. 

Sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane, są przygotowywane przez PCF Group S.A. W 
proces ten zaangażowani są Zarząd oraz dział finansowo-księgowy. Dane finansowe będące podstawą 
sprawozdań finansowych pochodzą z ksiąg rachunkowych PCF Group S.A., jak również z systemów biur 
rachunkowych prowadzących księgi rachunkowe spółek zależnych. 

Półroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz jednostkowe i skonsolidowane 
sprawozdania roczne podlegają niezależnemu, odpowiednio, przeglądowi albo badaniu, przez biegłego 
rewidenta. 

Zgodnie ze statutem PCF Group S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, przy czym do dnia 20.04.2020 r., tj. do dnia rejestracji 
zmiany Statutu w tym zakresie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnienie to 
przysługiwało Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 
06.03.2020 r. Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. został wybrany 
jako firma audytorska do badania jednostkowego statutowego sprawozdania finansowego Spółki oraz 
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skonsolidowanego statutowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 
sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR. 

Sprawozdania finansowe przygotowane przez Zarząd, po badaniu przez firmę audytorską, przekazywane są 
Radzie Nadzorczej w celu podjęcia czynności przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, tj. 
dokonania ich oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.  

Komitet Audytu kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, dokonuje 
oceny niezależności biegłego rewidenta, opracowuje politykę wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzania badania, jak również określa procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę 
zainteresowania publicznego. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą 
powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 
11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zw. z art. 16 ust. 2 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu monitorują proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania 
czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych, jednostkowych  
i skonsolidowanych, przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Wraz z dopuszczeniem akcji 
Spółki do obrotu na rynku regulowanym proces ten obejmuje również analizę raportów okresowych Spółki 
przed ich publikacją. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu 
opierają się na materiałach przekazywanych przez Zarząd lub dyrektora finansowego lub informacjach i 
wyjaśnieniach udzielanych bezpośrednio przez firmę audytorską i biegłego rewidenta. Ponadto Rada 
Nadzorcza oraz Komitet Audytu opierają się na dokumentach i innych źródłach informacji przekazywanych 
bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu na ich żądanie przez wskazanych przez Radę 
Nadzorczą lub Komitet Audytu pracowników lub współpracowników Spółki. Komitet Audytu w celu 
wykonywania swoich zadań może spotykać się z pracownikami lub współpracownikami Spółki bez obecności 
członków Zarządu. Do kluczowych procesów sprawozdawczości finansowej podlegających kontroli należą: 
(i) rozliczanie i wycena umów, których stroną jest Spółka lub spółki zależne Spółki, (ii) system wynagrodzeń 
pracowników i współpracowników, (iii) proces konsolidacji danych finansowych Spółki, (iv) sporządzanie 
sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych oraz (v) rozliczenia 
podatkowe ze względu na prowadzenie działalności w różnych jurysdykcjach i ulgi podatkowe, z których 
korzystają podmioty z grupy kapitałowej Spółki. 

Audytor zewnętrzny badający roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 
obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy zakończony 31.12.2020 r. nie wniósł uwag do działania systemu kontroli wewnętrznej. 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. według stanu na dzień 31.12.2020 r.* Żaden ze 
wskazanych akcjonariuszy Spółki nie posiadał akcji Spółki pośrednio. 

Akcjonariusz 

 

Liczba akcji serii A (%) Liczba głosów (%) 

Sebastian Wojciechowski 14 872 022 54,08 14 872 022 54,08 

Bartosz Kmita 2 579 910 9,38 2 579 910 9,38 

Bartosz Biełuszko 1 805 936 6,57 1 805 936 6,57 

Krzysztof Dolaś 1 805 936 6,57 1 805 936 6,57 

łącznie strony Porozumienia 
Uprawnionych Akcjonariuszy** 

21 063 804 76,60 21 063 804 76,60 

Pozostali akcjonariusze 6 436 196 23,40 6 436 196 23,40 

w tym nowi akcjonariusze 2 062 512 7,50 2 062 512 7,50 

Razem 27 500 000 100 27 500 000 100 

* Akcjonariat po przydziale 2 062 512 akcji zwykłych na okaziciela serii A zaoferowanych publicznie do sprzedaży na podstawie prospektu 
PCF Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25.11.2020 r. 
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**Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś są stroną umowy z dnia 26.06.2020 r., która 
od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji spółki PCF Group S.A. do obrotu na rynku regulowanym stanowi porozumienie, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Po dniu 31.12.2020 r. miały miejsce zmiany stanu posiadania akcji Spółki związane z rejestracją w dniu 
18.01.2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 41 250,24 zł do kwoty 591 250,24 zł 
poprzez emisję 2 062 512 akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł każda w ramach publicznej subskrypcji 
na podstawie prospektu PCF Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 
25.11.2020 r. 

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. według stanu na dzień zatwierdzenia Sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. do 
publikacji. Żaden ze wskazanych akcjonariuszy Spółki nie posiadał akcji Spółki pośrednio. 

Akcjonariusz 

 
Liczba akcji w kapitale 

zakładowym (%) Liczba głosów (%) 

Sebastian Wojciechowski 14 872 022 50,31 14 872 022 50,31 

Bartosz Kmita 2 579 910 8,73 2 579 910 8,73 

Bartosz Biełuszko 1 805 936 6,11 1 805 936 6,11 

Krzysztof Dolaś 1 805 936 6,11 1 805 936 6,11 

łącznie strony Porozumienia Uprawnionych 
Akcjonariuszy* 

21 063 804 71,25 21 063 804 71,25 

Pozostali akcjonariusze 8 498 708 28,75 8 498 708 28,75 

Razem 29 562 512 100 29 562 512 100 

**Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś są stroną umowy z dnia 26.06.2020 r., która 
od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji spółki PCF Group S.A. do obrotu na rynku regulowanym stanowi porozumienie, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Wszystkie akcje PCF Group S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie jest związane żadne 
uprzywilejowanie, w szczególności dotyczące specjalnych uprawnień kontrolnych. 

Niezależnie od powyższego w stosunku do akcjonariuszy Spółki Sebastiana Wojciechowskiego, Bartosza 
Kmity, Bartosza Biełuszko i Krzysztofa Dolasia, statut przyznaje określone uprawnienia osobiste. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 statutu Spółki tak długo, jak akcjonariusz Sebastian Wojciechowski posiada akcje 
uprawniające do wykonywania co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie 
osobiste do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 
Uprawnienie to wygasa, jeśli akcjonariusz Sebastian Wojciechowski przestanie być akcjonariuszem Spółki,  
a ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania tego uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji 
posiadanych przez akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego spadnie poniżej progu 25% ogólnej liczby 
głosów w Spółce, jednak pozostanie on nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie 
akcji Spółki i osiągnięcie wskazanego progu prowadzi do odzyskania powyższego uprawnienia osobistego. 

Ponadto, akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko 
tworzą Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, której od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym (tj. od dnia 15.12.2020 r.) przysługują uprawnienia osobiste dotyczące powoływania członków 
Rady Nadzorczej. Uprawnienia te przysługują łącznie akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych 
Akcjonariuszy i muszą być wykonywane wspólnie przez nich wszystkich, przy czym członek Grupy 
Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki, 
a ponowne nabycie przez niego akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jednakże 
w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą liczbę członków Grupy Uprawnionych 
Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego akcjonariusza trwają nadal na dotychczasowych 
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zasadach, dopóki w skład Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy wchodzą członkowie albo członek Grupy 
Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce uprawniającą do 
wykonywania co najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać 
co najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej tego progu 
uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, natomiast 
ponowne przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możności wykonywania uprawnień 
osobistych. Oznacza to, że jeśli udział któregokolwiek z członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy 
w kapitale zakładowym Spółki ulegnie zmniejszeniu (ale nadal pozostanie on akcjonariuszem Spółki), 
w wyniku czego udział Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy spadnie poniżej 40% ogólnej liczby głosów – 
Grupa traci uprawnienie osobiste. Uprawnienie to podlega jednak przywróceniu, jeśli udział wszystkich 
członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy (którzy byli akcjonariuszami nieprzerwanie od dnia wejścia 
w życie powołanych przepisów Statutu) wzrośnie osiągając próg co najmniej 40% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z § 17 ust. 5 statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej 
na pięciu, co miało miejsce na dzień 31.12.2020 r., Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje 
uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, spośród których 
Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z § 17 ust. 6 Statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej 
na sześciu albo siedmiu członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste 
do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych 
Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonania prawa głosu 

Zgodnie ze statutem PCF Group S.A. nie występują ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu, takie jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane  
z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia  
prawa własności papierów wartościowych Spółki 

Statut 

Zgodnie z art. 337 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do 
rozporządzania akcjami. Na rozporządzanie akcjami składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne 
formy rozporządzenia, w tym w szczególności ich zastawienie, ustanowienie na akcjach prawa użytkowania 
i ich wydzierżawienie. Na dzień 31.12.2020 r. statut nie przewidywał ograniczeń dotyczących przenoszenia 
prawa własności papierów wartościowych Spółki. 

Umowy Lock-up 

Niezależenie od powyższego, każdy z dwudziestu pięciu akcjonariuszy PCF Group S.A., którzy zaoferowali 
publicznie do sprzedaży na podstawie prospektu PCF Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 25.11.2020 r. łącznie 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, był na dzień 
bilansowy stroną umowy o ograniczeniu rozporządzania pozostałymi akcjami serii A Spółki nie będących 
przedmiotem oferty publicznej należącymi do danego oferującego zawartej pomiędzy danym oferującym, 
Spółką oraz globalnym koordynatorem, Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („Umowy Lock-
up”). Na podstawie Umów Lock-up oferujący złożyli globalnemu koordynatorowi nieodwołalne dyspozycje 
ustanowienia blokady na warunkach określonych w Umowach Lock-up na okres, w stosunku do pozostałych 
akcji serii A Spółki nie będących przedmiotem oferty publicznej, począwszy od dnia zawarcia Umów Lock-
up do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku 
głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. od dnia 18.12.2020 r. 
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W okresie utrzymania blokad, o których mowa powyżej, oferujący zobowiązali się m.in. do (i) niedokonywania 
jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje serii A, 
jakiekolwiek prawa z akcji serii A lub jakiekolwiek prawa do akcji serii A; (ii) niezbywania akcji serii A pod 
jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmym); (iii) nieobciążania ani nierozporządzania akcjami serii A 
w jakikolwiek inny sposób, który mógłby powodować zmianę posiadania (własności) akcji serii A, 
a w szczególności do niezastawiania akcji serii A pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie 
lub osoby trzecie. 

Globalny koordynator zniesie blokadę, o której mowa powyżej, w przypadkach szczegółowo określonych  
w Umowach Lock-up, w tym w przypadku: (i) upływu okresu, na jaki blokada została ustanowiona; (ii) 
zgodnego zwolnienia akcji serii A spod blokady wyrażonego przez Spółkę i globalnego koordynatora; (iii) 
ogłoszenia, w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki lub wszczęcia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
procedury przymusowego wykupu akcji Spółki; (iv) zbycia lub przeniesienia akcji serii A w wyniku 
prowadzonego postępowania naprawczego, upadłościowego lub likwidacyjnego; (v) zbycia akcji serii A 
w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej. 

Ponadto akcje serii B Spółki, które zostały objęte w ofercie publicznej akcji Spółki przeprowadzanej na 
podstawie prospektu PCF Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 
25.11.2020 r. przez inwestorów w transzy pracowniczej, były na dzień bilansowy objęte ograniczeniami w ich 
rozporządzaniu od dnia zawarcia przez inwestorów w transzy pracowniczej umów o ograniczeniu 
rozporządzania akcjami serii B do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji 
serii B na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. od dnia 18.12.2020 r. 

Regulacje prawne 

Ponadto zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje 
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, 
gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 02.04.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Poza wskazanymi wyżej ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia prawa własności papierów 
wartościowych Spółki, nie występują inne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów 
wartościowych Spółki. 

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

Członkowie Zarządu PCF Group S.A. są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 
handlowych oraz postanowieniami statutu Spółki. 

Zgodnie ze statutem Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. 
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w skład Zarządu, poza 
Prezesem Zarządu, mogą wchodzić Wiceprezesi lub członkowie Zarządu. Kadencja członków Zarządu jest 
wspólna i trwa trzy lata. Na dzień bilansowy oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. Zarząd składa się 
z jednego członka – Prezesa Zarządu. Mandat Prezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Zarządu. Mandat Prezesa Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo 
odwołania ze składu Zarządu. W przypadku powiększenia składu Zarządu Spółki mandat nowego członka 
Zarządu Spółki powołanego przed upływem danej kadencji wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem 
mandatów pozostałych członków Zarządu. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 statutu Spółki tak długo, jak akcjonariusz Sebastian Wojciechowski posiada akcje 
uprawniające do wykonywania co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie 
osobiste do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 
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Uprawnienie to wygasa, jeśli akcjonariusz Sebastian Wojciechowski przestanie być akcjonariuszem Spółki,  
a ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania tego uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji 
posiadanych przez akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego spadnie poniżej progu 25% ogólnej liczby 
głosów w Spółce, jednak pozostanie on nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie 
akcji Spółki i osiągnięcie wskazanego progu prowadzi do odzyskania powyższego uprawnienia osobistego. 

Pozostali członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza 
może powierzyć jednemu lub większej liczbie powołanych przez siebie członków Zarządu funkcję 
Wiceprezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 
wszystkich członków Zarządu oraz do oddelegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 
trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członek Zarządu może zostać 
również odwołany lub zawieszony w czynnościach uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych i statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku 
Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu. 

Zarządowi PCF Group S.A. nie przysługują uprawnienia do podejmowania samodzielnej decyzji w sprawie 
emisji akcji. Zgodnie obowiązującymi przepisami i statutem Spółki przeprowadzenie przez Spółkę emisji 
akcji i podwyższenia kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Zarządowi Spółki przysługują uprawnienia do nabywania akcji Spółki jedynie na zasadach określonych  
w przepisach Kodeksu spółek handlowych dotyczących nabywania akcji własnych. 

Opis zasad zmian statutu Spółki 

Zasady dotyczące zmiany statutu Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz 
w statucie Spółki. 

Zgodnie z postanowieniem art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały 
walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. 

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, 
w którego porządku obrad przewidziano zamierzoną zmianę statutu, należy powołać dotychczas 
obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym 
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz 
z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 

Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być 
dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia (art. 4021 § 2 
Kodeksu spółek handlowych). 

Przekazaniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz dokumentów, które 
mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia m.in. w przedmiocie zmiany statutu 
wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. 

Zgodnie z art. 415 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała dotycząca zmiany statutu, zapada 
większością trzech czwartych głosów, jednakże uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca 
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, 
wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 
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Tekst statutu jest dostępny na stronie internetowej Spółki: 

peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/01/statut-pcf-group-sa-1.pdf. 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia 
oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia 

W 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki obradowało czterokrotnie. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz statucie Spółki. 

Zgodnie z § 10 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W okresie, w 
którym Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej 
siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu. 

Tekst statutu jest dostępny na stronie internetowej Spółki: 

peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/01/statut-pcf-group-sa-1.pdf. 

Statut Spółki nie przewiduje przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, i regulamin taki nie obwiązywał  
w Spółce na dzień bilansowy ani na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. 

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie ze statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: (i) rozpatrzenie  
i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, (ii) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, (iii) 
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, (iv) udzielenie absolutorium członkom organów 
Spółki  
z wykonania przez nich obowiązków, (v) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (vi) zmiana 
statutu, (vii) połączenie Spółki z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Spółki, (viii) rozwiązanie 
Spółki, (ix) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w statucie, (x) 
odwołanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, (xi) ustalanie 
zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, (xii) wybór likwidatorów, (xiii) postanowienie dotyczące 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
(xiv) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego, (xv) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, (xvi) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów 
subskrypcyjnych, (xvii) inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd, określone w Kodeksie spółek 
handlowych, innych przepisach prawa lub statucie. 

Prawa akcjonariusza i sposób ich wykonywania 

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz 
przepisów prawa rynku kapitałowego. Statut Spółki zawiera szczegółowe postanowienia odnoszące się do 
wyboru Rady Nadzorczej, które zostały omówione poniżej.  

Statut Spółki nie przewiduje przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, i regulamin taki nie obwiązywał  
w Spółce na dzień bilansowy ani na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. 

Prawo wyboru Rady Nadzorczej na zasadach określonych w statucie Spółki 

W Spółce obowiązuje procedura wyboru członków Rady Nadzorczej szczegółowo omówiona w statucie 
Spółki. Zgodnie z nią akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Krzysztof Dolaś oraz Bartosz 
Biełuszko tworzą Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, której od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 
na rynku regulowanym przysługują uprawnienia osobiste dotyczące powoływania członków Rady 

https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/01/statut-pcf-group-sa-1.pdf
https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/01/statut-pcf-group-sa-1.pdf


GRUPA KAPITAŁOWA PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group Spółka Akcyjna oraz spółki PCF Group Spółka Akcyjna w 2020 roku 

(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej) 

78 

Nadzorczej. Uprawnienia te przysługują łącznie akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych 
Akcjonariuszy i muszą być wykonywane wspólnie przez nich wszystkich, przy czym członek Grupy 
Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki, 
a ponowne nabycie przez niego akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jednakże 
w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą liczbę członków Grupy Uprawnionych 
Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego akcjonariusza trwają nadal na dotychczasowych 
zasadach, dopóki w skład Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy wchodzą członkowie albo członek Grupy 
Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce uprawniającą do 
wykonywania co najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać 
co najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej tego progu 
uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, natomiast 
ponowne przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możności wykonywania uprawnień 
osobistych. Oznacza to, że jeśli udział któregokolwiek z członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy 
w kapitale zakładowym Spółki ulegnie zmniejszeniu (ale nadal pozostanie on akcjonariuszem Spółki), 
w wyniku czego udział Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy spadnie poniżej 40% ogólnej liczby głosów – 
Grupa traci uprawnienie osobiste. Uprawnienie to podlega jednak przywróceniu, jeśli udział wszystkich 
członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy (którzy byli akcjonariuszami nieprzerwanie od dnia wejścia 
w życie powołanych przepisów Statutu) wzrośnie osiągając próg co najmniej 40% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z § 17 ust. 5 statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej 
na pięciu, ustalenie to obowiązywało na dzień bilansowy oraz w dniu zatwierdzenia niniejszego 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 
2020 r., Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania 
i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy 
wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z § 17 ust. 6 Statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej 
na sześciu albo siedmiu członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste 
do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych 
Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 
powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej w razie niewykonania uprawnienia osobistego przez Grupę 
Uprawnionych Akcjonariuszy w terminach określonych w statucie, przy czym tak powołani członkowie Rady 
Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, a na ich miejsce 
Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy może powołać inne osoby. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 
wszystkich członków Rady Nadzorczej w razie wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w § 17 ust. 5-
6 statutu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej 
powołanego  
w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło. Statut określa szczegółowe zasady wykonywania 
uprawnień osobistych do powołania lub odwołania Rady Nadzorczej. 

Opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta 
oraz Komitetu Audytu, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów 
i zmian, które w nich zaszły w 2020 roku 

Zarząd 

Na dzień bilansowy oraz w dniu zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. w skład Zarządu PCF Group S.A. 
wchodziła jedna osoba, Sebastian Kamil Wojciechowski, powołany na trzyletnią kadencję Prezes Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. 
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Obecna kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 06.11.2019 r. i upływa z dniem 06.11.2022 r. 
Mandat Prezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Zgodnie ze statutem Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. 
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w skład Zarządu, poza 
Prezesem Zarządu, mogą wchodzić Wiceprezesi lub członkowie Zarządu. Kadencja członków Zarządu jest 
wspólna i trwa trzy lata. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 statutu Spółki tak długo, jak akcjonariusz Sebastian Wojciechowski posiada akcje 
uprawniające do wykonywania co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie 
osobiste do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 
Uprawnienie to wygasa, jeśli akcjonariusz Sebastian Wojciechowski przestanie być akcjonariuszem Spółki,  
a ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania tego uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji 
posiadanych przez akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego spadnie poniżej progu 25% ogólnej liczby 
głosów w Spółce, jednak pozostanie on nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie 
akcji Spółki i osiągnięcie wskazanego progu prowadzi do odzyskania powyższego uprawnienia osobistego. 
Pozostali członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza 
może powierzyć jednemu lub większej liczbie powołanych przez siebie członków Zarządu funkcję 
Wiceprezesa Zarządu. 

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych i statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku 
Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu. 

Zasady działania Zarządu są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, statucie oraz 
Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

Zarząd odbywa posiedzenia w terminie i miejscu wyznaczonych przez Prezesa Zarządu. Zarząd może odbyć 
posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden 
z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku 
obrad. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał. 
Z zastrzeżeniem przepisów prawa, w przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają 
decyzje w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego 
każdy z członków Zarządu może zażądać uprzedniego podjęcia uchwały przez Zarząd, przed dokonaniem 
jakiejkolwiek czynności. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, 
tj. wstrzymania się od głosu nie uwzględnia się przy ustaleniu wyników głosowania. W przypadku równiej 
liczby głosów oddanych za uchwałą oraz przeciwko uchwale rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie 
zawiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa z ogólnej liczby członków Zarządu, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez 
odbycia posiedzenia. Dopuszcza się możliwość głosowania i podejmowania uchwał przez Zarząd 
w następujących trybach: (i) w trybie pisemnym polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego 
członka Zarządu; uchwała podjęta w ten sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; (ii) w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania 
się wszystkim członkom Zarządu); uchwała podjęta w ten sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy 
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; (iii) w trybie polegającym na oddaniu 
głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu; (iv) w trybie mieszanym poprzez głosowanie 
członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz zastosowaniu przez członków Zarządu nieobecnych na 
posiedzeniu jednego ze wskazanych wyżej trybów. 
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Członek Zarządu powinien powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, 
która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego 
reputację jako członka Zarządu. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania 
członek Zarządu powinien poinformować o takim konflikcie pozostałych członków Zarządu oraz 
powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której 
zaistniał konflikt interesów. 

Regulamin Zarządu oraz statut Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny. 

Rada Nadzorcza 

Na dzień bilansowy Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób: 

• Mikołaja Wojciechowskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Krzysztofa Dolasia – Członek Rady Nadzorczej 
• Bartosza Biełuszko – Członek Rady Nadzorczej 
• Jacka Pogonowskiego – Członek Rady Nadzorczej 
• Aleksandra Ferenca – Członek Rady Nadzorczej 

Spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016” spełniali członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i Aleksander Ferenc. 

Jednocześnie zgodnie z § 18 ust. 1 statutu Spółki w dniu 14.01.2021 r. Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy 
złożyła oświadczenie Spółce, w którym wskazała, że członków Rady Nadzorczej: Mikołaja 
Wojciechowskiego, Bartosza Biełuszko oraz Krzysztofa Dolasia uznaje za powołanych w wykonaniu 
uprawnienia osobistego przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. 
oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób: 

• Mikołaja Wojciechowskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Barbary Sobowskiej – Członek Rady Nadzorczej 
• Kuby Dudek – Członek Rady Nadzorczej 
• Jacka Pogonowskiego – Członek Rady Nadzorczej 
• Aleksandra Ferenca – Członek Rady Nadzorczej 

 

Spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016” spełniają członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i Aleksander Ferenc. 

W okresie sprawozdawczym oraz po dniu bilansowym miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
Spółki omówione poniżej. 

W dniu 26.06.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej 
Spółki na pięciu członków i do Rady Nadzorczej, w której skład wchodziło trzech członków Rady 
Nadzorczej, którzy objęli swoje funkcje w dniu 06.11.2019 r. (Mikołaj Wojciechowski, Krzysztof Dolaś oraz 
Bartosz Biełuszko), powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej będących niezależnymi członkami 
Rady Nadzorczej – Jacka Pogonowskiego oraz Barbarę Sobowską. 

W związku ze złożeniem w dniu 05.11.2020 r. przez Barbarę Sobowską rezygnacji z pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej skutecznej z dniem powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady 
Nadzorczej,  
w dniu 16.11.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej 
Aleksandra Ferenca powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z przepisem art. 387 § 2 Kodeksu spółek handlowych formułującym zakaz łączenia stanowisk 
w spółce akcyjnej polegający na tym, że członek rady nadzorczej nie może być jednocześnie osobą 

https://peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny
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podlegającą bezpośrednio członkowi zarządu oraz w związku z wątpliwością podniesioną przez Komisję 
Nadzoru Finansowego czy w Spółce doszło do naruszenia zakazu łączenia stanowisk, o którym mowa 
powyżej ze względu na fakt, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko 
pełnili funkcje w ramach produkcji gier odpowiednio Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych (Technical 
Art Director) oraz Dyrektora Artystycznego (Art Director) („Dyrektorzy”) na podstawie umów o świadczenie 
usług oraz przeniesienia praw własności intelektualnej zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej przez 
Dyrektorów działalności gospodarczej, Dyrektorzy zobowiązali się złożyć rezygnację z członkostwa 
w Radzie Nadzorczej, a czterej najwięksi akcjonariusze Spółki tworzący Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy 
zobowiązali się doprowadzić do wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce ustępujących 
członków Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od dnia wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B Spółki, tj. do dnia 04.04.2021 r. 

W dniu 1.04.2021 r. dwaj członkowie Rady Nadzorczej Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko złożyli 
rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej, a Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy w wykonaniu 
przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy uprawnienia osobistego do powoływania 
i odwoływania członków Rady Nadzorczej, powołała w dniu 1.04.2021 r. Barbarę Sobowską na członka Rady 
Nadzorczej PCF Group S.A., z dniem 1.04.2021 r. oraz Kubę Dudek na członka Rady Nadzorczej PCF Group 
S.A., z dniem 1.04.2021 r. 

Członkowie Rady Nadzorczej są powołani na wspólną trzyletnią kadencję. Obecna kadencja Rady 
Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 06.11.2019 r. i upływa z dniem 06.11.2022 r. Mandaty wszystkich członków 
Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje na dzień 31.12.2020 r., wygasną najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Procedura wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki została opisana w punkcie powyżej Prawo wyboru 
Rady Nadzorczej na zasadach określonych w statucie Spółki. Dodatkowo zgodnie z § 23 statutu Spółki 
członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo czasowego powołania nowego członka Rady Nadzorczej 
w drodze kooptacji w razie spadku liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganej liczby członków. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie. Do kompetencji 
Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy, ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie 
ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym a także wniosków Zarządu dotyczących 
podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza 
może delegować jednego z członków do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych. 
Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie 
z czynności dokonanych w ramach indywidualnego nadzoru. 

Zasady działania Rady Nadzorczej są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, statucie oraz 
Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym,  
w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą, 
Prezes Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w danej sprawie. Prezes Zarządu 
jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda. 

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia oraz podejmowała uchwały poza posiedzeniami. 
W ramach posiedzeń i podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza podejmowała, w szczególności, czynności 
związane z analizą sprawozdań finansowych i podziałem zysku, powołaniem Komitetu Audytu i przyjęciem 
jego Regulaminu, jak również przyjęciem Regulaminu Zarządu. 
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Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za  
i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej 
wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym 
mają być podjęte uchwały, co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania 
uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach opisanych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 
brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny 
sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała 
podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział 
w podejmowaniu uchwały. 

Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej lub 
pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać 
negatywnie na jego reputację jako członka Rady. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą  
o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej 
powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, 
w której zaistniał lub może wystąpić taki konflikt interesów. 

Regulamin Rady Nadzorczej oraz statut Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny 

Komitet Audytu 

W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady 
Nadzorczej Spółki, jak również uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez 
Radę Nadzorczą spośród swoich członków na okres kadencji Rady Nadzorczej. 

Na dzień 26.06.2020 r. w skład komitetu audytu wchodzili: Jacek Pogonowski, pełniący funkcję 
Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Barbara Sobowska i Mikołaj Wojciechowski, pełniący funkcje 
członków Komitetu Audytu. 

Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej opisanych powyżej, na dzień bilansowy oraz na dzień 
zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz 
spółki PCF Group S.A. za 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili: 

• Jacek Pogonowski – Przewodniczący Komitetu Audytu  
• Aleksander Ferenc – Członek Komitetu Audytu 
• Mikołaj Wojciechowski – Członek Komitetu Audytu 

Na dzień 31.12.2020 r. spośród członków komitetu audytu kryteria w zakresie posiadania wiedzy 
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11.05.2017 
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniał Mikołaj Wojciechowski, 
natomiast kryteria posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych określone w art. 129 ust. 1 powołanej ustawy spełniał Aleksander Ferenc. Jacek Pogonowski 
oraz Aleksander Ferenc są członkami Rady Nadzorczej spełniającymi warunki niezależności w rozumieniu 
ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz 
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

Jacek Pogonowski od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central 
European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni 
funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem 
fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. 
Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r. Jacek Pogonowski ukończył 
w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 
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ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym 
samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change. 

Aleksander Ferenc w latach 2016 – 2020 związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego najpierw 
zajmując stanowisko Investment Manager w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., a później 
stanowisko Head of Investment and M&A. Wcześniej, w latach 2013 – 2015 sprawował funkcję dyrektora 
działu M&A w Żabka Polska sp. z o.o. W roku 2013 pracował jako dyrektor działu prywatyzacji w PKP S.A., 
a w latach 2012 – 2013 jako doradca w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 2009 – 2012 
sprawował funkcję dyrektora działu M&A w PZU S.A. Od 2007 r. do 2009 r. pracował na stanowisku zastępcy 
dyrektora odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Europy Południowo-
Wschodniej (SEE) w spółce Intermediate Capital Group PLC z siedzibą w Londynie. W latach 1999 – 2007 
związany był z funduszem Societe Generale Asset Management Alternative Inevstments Private Equity 
(wcześniej Baring Corilius Private Equity oraz Baring Private Equity Partners). Od 1998 r. do 1999 r. 
pracował w IB Financial Advisors i Erste Investmens. Karierę zawodową rozpoczął pracując w latach 1995 – 
1997 w firmie Arthur Andersen. Jest absolwentem kierunku Mechanika na Politechnice Warszawskiej (1991 
r.) oraz posiada tytuł doktora uzyskany na tym samym wydziale w 1996 r. W 2006 r. uzyskał tytuł MBA na 
Manchester Business School (The University of Manchester). Studiował również na Katolickim 
Uniwersytecie Lowańskim (Katholieke Universiteit Leuven) w Belgii. 

Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką 
w Warszawie. Od 17.08.2017 r. był członkiem, a od 28.11.2017 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
poprzednika prawnego Emitenta, tj. PCF Group sp. z o.o. Od dnia rejestracji Emitenta w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 06.11.2019 r., Mikołaj Wojciechowski pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką 
i pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W roku 2003 
ukończył studia na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. 

Zasady działania Komitetu Audytu 

Zasady działania Komitetu Audytu są określone w przepisach ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, statucie oraz Regulaminie Komitetu Audytu 
uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

Do zadań komitetu należy w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,  
w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; (ii) 
kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (iii) informowanie Rady 
Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności 
sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; (iv) 
dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; (v) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej 
do przeprowadzania badania; (vi) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę 
zainteresowania publicznego; (vii) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu 
sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

W celu realizacji swoich zadań, Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać: (i) 
udzielenia przez Spółkę wyjaśnień, informacji oraz przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, które okażą 
się niezbędne do wykonywania zadań Komitetu Audytu; (ii) przedłożenia przez Spółkę harmonogramów prac 
audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów lub firm audytorskich; oraz (iii) przeglądania sprawozdań 
rocznych i śródrocznych Spółki w odpowiednim terminie. Komitet Audytu może, w zakresie należącym do 
zadań Komitetu Audytu, przedkładać Radzie Nadzorczej rekomendacje i oceny; o przedkładanych Radzie 
Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki. 

Komitet Audytu może żądać omówienia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z Komitetem 
Audytu, Zarządem Spółki lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii i wyników badania, które zostały zawarte  
w sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. 
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Komitet Audytu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku, w terminach 
ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje jego 
Przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu Audytu oraz zawiadamia wszystkich 
pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny wyznaczony 
przez niego członek Komitetu Audytu może postanowić o zaproszeniu na jego posiedzenie osób spoza 
grona członków Komitetu Audytu, w szczególności członków Zarządu Spółki, biegłego rewidenta lub 
przedstawicieli firmy audytorskiej Spółki, a także innych pracowników lub współpracowników Spółki. 
Komitet Audytu ma obowiązek poinformowania Zarządu Spółki o planowanych spotkaniach z pracownikami 
lub współpracownikami Spółki, przy czy Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do sprzeciwienia się takiemu 
spotkaniu. 

Opinie i rekomendacje Komitetu Audytu przyjmowane są w formie uchwał. Uchwały Komitetu Audytu są 
podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano 
równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu 
Audytu. 

Komitet audytu przedkłada Radzie Nadzorczej: (i) podjęte uchwały oraz inne dokumenty stanowiące wynik 
jego prac w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań; oraz (ii) pisemne 
sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym. Ponadto, komitet audytu powinien na 
bieżąco informować Radę Nadzorczą o swoich działaniach i wynikach prac. Do zadań komitetu audytu 
należy również udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Zarządu oraz na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki, na zaproszenie wskazanych organów, celem złożenia szczegółowych wyjaśnień 
odnośnie działalności komitetu audytu. 

Regulamin Komitetu Audytu oraz statut Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny. 

Usługi dozwolone niebędące badaniem lub przeglądem 

W roku obrotowym 2020 na rzecz Spółki nie były świadczone przez firmę audytorską Grant Thornton 
Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. dozwolone usługi niebędące badaniem lub przeglądem. W związku z tym oraz 
w zakresie dotyczącym świadczenia tych usług, nie było konieczności dokonywania oceny niezależności 
firmy audytorskiej oraz wyrażenia zgody na świadczenie przez firmę audytorską dozwolonych usług 
niebędących badaniem lub przeglądem. 

Nadzór Komitetu Audytu nad wyborem firmy audytorskiej 

Do głównych założeń przyjętej przez Komitet Audytu i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą „Polityki 
i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowych sprawozdań finansowych 
PCF Group S.A. i Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz polityki świadczenia dozwolonych usług 
niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka 
sieci firmy audytorskiej” (dalej „Polityka”) należą zapewnienie prawidłowości oraz zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym związanych z: 

• zachowaniem niezależności firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta, 
• stosowaniem przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów oceny przy wyborze firmy audytorskiej 

podczas postępowania ofertowego, 
• zapewnieniem zachowania zasad właściwej rotacji firm audytorskich oraz kluczowego biegłego 

rewidenta, w tym okresy karencji. 

Fundamentalnym założeniem Polityki w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty 
powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 
badaniem w PCF Group S.A. jest analiza zgodności dodatkowej usługi z przepisami prawa jak również ocena 
zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta. Polityka 
umożliwia świadczenia usług dozwolonych, w zakresie niezwiązanym z polityka podatkową Spółki, po 
analizie niezależności oraz wyrażeniu zgody na ich świadczenie. 
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