
Raport bieżący nr 40/2021 

Data sporządzenia: 29 sierpnia 2021 r. 

Temat: Zawarcie przez PCF Group S.A. umowy inwestycyjnej ze Square 
Enix Limited 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Treść raportu: 

Zarząd PCF Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała ze Square 
Enix Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania („Wydawca”) umowę inwestycyjną („Umowa 
Dotycząca Warrantów”) określającą prawa i obowiązki stron w związku z emisją warrantów 
subskrypcyjnych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów 
subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia 
umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. 

Na podstawie Umowy Dotyczącej Warrantów Spółka zobowiązała się oferować na rzecz Wydawcy 
warranty emisyjne emitowane na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Maksymalna 
liczba warrantów, które mogą zostać wyemitowane oraz maksymalna liczba akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, które mogą zostać objęte w wykonaniu praw z warrantów wynosi 1.555.922. 
Warranty będą emitowane w ramach serii A, w poszczególnych transzach. Każda transza warrantów 
będzie oferowana Wydawcy, co do zasady, po zakończeniu okresu rozliczeniowego („Okres 
Rozliczeniowy”). Okresem Rozliczeniowym jest każdy z okresów, w którym określone przychody 
Spółki z tytułu umów zawartych z Wydawcą osiągną limit przychodów w wysokości 45 mln PLN. 
Okresy Rozliczeniowe są ustalane w przedziale czasowym począwszy od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 
września 2024 r. („Ostatni Dzień Rozliczeń”). Jeśli kwota przychodów przekroczy wskazany powyżej 
limit, następuje zakończenie danego Okresu Rozliczeniowego, a Spółka jest zobowiązana do 
zaoferowania Wydawcy transzy warrantów należnych za zakończony Okres Rozliczeniowy w liczbie 
będącej ilorazem kwoty 4,5 mln PLN oraz 50 PLN, tj. ostatecznej ceny akcji Spółki oferowanych 
inwestorom instytucjonalnym w ofercie publicznej akcji Spółki przeprowadzonej na podstawie 
prospektu zatwierdzonego w dniu 25 listopada 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(„Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) („Prospekt”) 
(„Warranty Danej Transzy”). Maksymalna liczba Okresów Rozliczeniowych oraz maksymalna liczba 
transz warrantów wynosi sześć. Jeśli do Ostatniego Dnia Rozliczeń nie doszło do objęcia sześciu transz 
warrantów przez Wydawcę, Spółka jest zobowiązana zaoferować Wydawcy warranty za ostatni 
niezakończony Okres Rozliczeniowy, w liczbie proporcjonalnie do wartości przychodów osiągniętych 
w tym niezakończonym okresie do liczby Warrantów Danej Transzy. Wydawca jest uprawniony do 
objęcia warrantów nieodpłatnie. Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii C Spółki po cenie 
emisyjnej równej Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Wydawca 
może wykonać po raz pierwszy prawo do objęcia akcji serii C po objęciu czwartej transzy warrantów 
(w takim przypadku może wykonać prawo objęcia akcji z warrantów emitowanych w transzach od 
pierwszej do czwartej), a następnie po objęciu każdej kolejnej transzy warrantów, czyli transzy piątej 
oraz szóstej, o ile do Ostatniego Dnia Rozliczeń Wydawca obejmie odpowiednio transze czwartą, piątą 
lub szóstą warrantów. W przypadku, jeśli do dnia Ostatniego Dnia Rozliczeń nie dojdzie do objęcia 
przez Wydawcę czwartej transzy warrantów z powodu nieosiągnięcia limitu przychodów, prawa z 
warrantów objętych do tej daty, mogą być wykonywane począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. Prawo 
objęcia akcji serii C ze wszystkich warrantów może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r. W 
określonych przypadkach, w szczególności w razie przejęcia kontroli nad Spółką lub podjęcia działań 



związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., może nastąpić przyspieszenie terminów zaoferowania warrantów przez Spółkę na rzecz Wydawcy 
oraz terminów objęcia akcji serii C przez Wydawcę. Umowa Dotycząca Warrantów przewiduje 
możliwość odstąpienia przez Wydawcę od wykonania przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii 
C Spółki w wykonaniu praw przysługujących Wydawcy z warrantów subskrypcyjnych za zapłatą przez 
Spółkę odszkodowania wyłącznie w przypadku gdy strony zgodnie potwierdzą, że nie są zainteresowane 
zacieśnieniem współpracy poprzez inwestycję Wydawcy w akcje Spółki. 

Warunkiem zaoferowania każdej kolejnej transzy warrantów subskrypcyjnych na rzecz Wydawcy jest 
pozostawanie w mocy w dniu skierowania każdej oferty objęcia warrantów, Umowy Dotyczącej 
Warrantów oraz umów produkcyjno-wydawniczych na Outriders, Project Gemini oraz, w razie 
zawarcia w przyszłości innych umów z Wydawcą, pozostawanie w mocy także takich innych umów. 

Na datę niniejszego raportu bieżącego przychody Spółki z tytułu umów zawartych z Wydawcą 
przekroczyły kwotę 90 mln PLN. Tym samym zgodnie z Umową Dotyczącą Warrantów, Spółka jest 
zobowiązana do zaoferowania Wydawcy, a Wydawca jest uprawniony do objęcia dwóch transz 
warrantów. W razie objęcia warrantów przez Wydawcę prawo do objęcia akcji serii C w wykonaniu 
praw z warrantów będzie mogło zostać wykonane przez Wydawcę w terminie i na zasadach 
uzgodnionych w Umowie Dotyczącej Warrantów. 

Na datę niniejszego raportu bieżącego Spółka ocenia, że maksymalna liczba akcji serii C, jakie mógłby 
objąć Wydawca w związku z zawartą Umową Dotyczącą Warrantów wyniesie około 1,8% kapitału 
zakładowego Spółki. 

Zawarcie Umowy Dotyczącej Warrantów stanowi zakończenie negocjacji toczących się pomiędzy 
stronami w wyniku zawarcia przez strony w dniu 31 lipca 2020 r. wstępnego porozumienia 
określającego zasady współpracy stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych 
przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Wydawcy oraz obejmowaniem przez Wydawcę w wykonaniu 
praw przysługujących z warrantów akcji serii C, o którym to wstępnym porozumieniu Spółka 
informowała w Prospekcie. 

  



Current report No. 40/2021 

Date: 29 August 2021 

Subject: PCF Group S.A. executed an investment agreement with Square 
Enix Limited 

Legal basis: Art. 17 Section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) 

Report content: 

The Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby informs that on 29 August 2021 
the Company and Square Enix Limited with its registered office in London, United Kingdom (the 
“Publisher”) entered into an investment agreement (the “Warrants Agreement”) determining the 
rights and obligations of the parties in relation to the issuance of the subscription warrants by the 
Company based on the resolution No. 5 of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of the 
Company dated 26 June 2020 on the issue of subscription warrants, the conditional share capital increase 
through the issue of ordinary series C shares, the exclusion of all the pre-emption rights of current 
shareholders in relation to all the subscription warrants and all series C shares, the seeking of admission 
and introduction of series C shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock 
Exchange, the dematerialization of series C shares and the authorization to execute an agreement on the 
registration of the series C shares in the depository of securities, and on amendments to the Company’s 
Articles of Association. 

In the Warrants Agreement the Company agreed to offer subscription warrants issued pursuant to Article 
453 § 2 of the Commercial Companies Code to the Publisher. The maximum number of warrants that 
can be issued and the maximum number of series C ordinary bearer shares that can be taken up in 
exercise of the rights under the warrants is 1,555,922. The warrants will be issued in tranches as part of 
series A. Each tranche of the warrants will be offered to the Publisher, as a rule after the end of each 
settlement period (the “Settlement Period”). A Settlement Period is any period in which the total 
amount of the Company’s revenues under agreements with the Publisher reach the aggregate value of 
PLN 45 million. The Settlement Periods commence and end in the period of time starting 1 January 
2020 and ending 30 September 2024 (the “Last Date of Settlement”). When the amount of revenues 
exceeds the above threshold, the Settlement Period ends and the Company is obliged to offer to the 
Publisher a tranche of warrants due for that Settlement Period in a number equal to the quotient of the 
amount of PLN 4.5 million and PLN 50 being the final price of the Company’s shares offered to 
institutional investors in the Company’s public offer for shares based on the prospectus approved on 25 
November 2020 by the Polish Financial Supervision Authority (the “Final Price of the Offer Shares 
for Institutional Investors”) (the “Prospectus”) (the “Warrants Tranche”). The maximum number 
of Settlement Periods and the maximum number of warrants tranches is six. If on the Last Date of 
Settlement the Publisher will not have acquired six tranches of warrants, the Company will be obliged 
to offer the warrants for the last open Settlement Period in a number corresponding to the proportion of 
the value of revenues earned in that open Settlement Period to the number of warrants in the Warrants 
Tranche. The Publisher will acquire the warrants without consideration. Each warrant authorizes the 
holder to acquire one series C share at the issue price equal to the Final Price of the Offer Shares for 
Institutional Investors. The Publisher is authorized to exercise the rights to take up the series C shares 
after it acquires the fourth tranche of the warrants (at that time it will be authorized to exercise the 
warrants issued in tranches one to four), and then after the acquisition of each subsequent tranche of 
warrants (fifth and sixth), provided that the Publisher acquires the fourth, fifth and sixth tranche of 
warrants, respectively, by the Last Date of Settlement. If on the Last Date of Settlement the Publisher 
will not have acquired the fourth tranche of the warrants as a result of not reaching the revenue threshold, 
the rights under the warrants acquired thus far will be exercisable as of 1 January 2025. The right to take 
up series C shares for all warrants can be exercised by 31 December 2025. In certain cases, in particular 
in the case of a change of control over the Company or actions aimed at delisting the Company from the 
Warsaw Stock Exchange, the dates for the Company’s offers of warrants to the Publisher and the dates 



for taking up series C shares by the Company may be accelerated. The Warrants Agreement provides 
for the right of the Publisher to waive its right to take-up the series C shares of the Company in 
performance of the Publisher’s rights available under the subscription warrants subject to the Company 
paying the contractual penalty only when the parties mutually agree they are no longer interested in 
enhancing their cooperation by way of the Publisher’s investment in the Company’s shares. 

As a condition for offering each tranche of subscription warrants to the Publisher, on the date of each 
offer of warrants each of the publishing and development agreements for Outriders, Project Gemini as 
well as other similar agreements, if concluded with the Publisher in the future, must remain in force. 

As at the date of this current report, the Company’s revenues under the agreements with the Publisher 
exceeded PLN 90 million. This means that under the Warrants Agreement, the Company is obliged to 
offer to the Publisher and the Publisher is entitled to acquire the two tranches of the warrants. If the 
Publisher acquires the warrants, it will be entitled to exercise the right to acquire series C shares in 
exercise of the warrants on the terms and within the periods agreed in the Warrants Agreement. 

As of the date of this current report the Company estimates that the maximum number of series C shares 
that the Publisher may take up in connection with the executed Warrants Agreement may represent 
approximately 1.8% of the Company’s share capital. 

The concluding of the Warrants Agreement puts an end to negotiations between the parties commenced 
as a result of the parties entering on 31 July 2020 into a Term Sheet regarding the parties’ cooperation 
with respect to subscription warrants to be offered to the Publisher and the acquisition of series C shares 
by the Publisher in exercise of its rights vested under the warrants, on which Term Sheet the Company 
informed in the Prospectus. 


