
Raport bieżący nr 37/2021 

Data sporządzenia: 5 sierpnia 2021 r. 

Temat: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 
36/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 
w dniu 5 sierpnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 5 sierpnia 2021 r. komunikatu w sprawie rejestracji w 
depozycie papierów wartościowych Spółki, tj. 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o 
wartości nominalnej 0,02 PLN każda („Akcje Serii D”). 

Akcje Serii D zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPCFGR00010. 

Datą rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 9 sierpnia 2021 r. 

  



Current report No. 37/2021 

Date: 5 August 2021 

Subject: NDS communication regarding the registration in the deposit of 
securities of series D ordinary bearer shares 

Legal basis: § 17 Section 1 Item 3 of the Regulation of the Minister of Finance 
dated 29 March 2018 on current and periodical information 
published by issuers of securities and terms of recognizing as 
equivalent information required by laws of a non-Member State 

Report content: 

With reference to the current reports Nos. 35/2021 dated 3 August 2021 and 36/2021 dated 4 August 
2021 the Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby informs that on 5 August 
2021 the Company became aware of the issuing on 5 August 2021 by the National Depository of 
Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; the “NDS”) of communication regarding 
the registration in the deposit of the Company’s securities, i.e. 387,714 series D ordinary bearer shares 
with a nominal value of PLN 0.02 each (the “Series D Shares”). 

The Series D Shares will be registered under ISIN code PLPCFGR00010. 

The Series D Shares will be registered in the securities deposit of the NDS on 9 August 2021. 


