
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
W PCF GROUP S.A. W 2021 R. 

Wprowadzenie 

Jednostka dominująca podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2021”, obowiązującym od dnia 1.07.2021 r., wprowadzonym uchwałą nr 
13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29.03.2021 r. 

Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” jest publicznie 
dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.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. Jednostka 
dominująca w raporcie bieżącym nr 1/2021 (EBI) z dnia 30.07.2021 r., poinformowała o zakresie stosowania 
zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” wskazując 
określone zasady szczegółowe ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały. W 
dniu 13.04.2022 r. w raporcie bieżącym nr 1/2022 (EBI) Jednostka dominująca zaktualizowała informację o 
stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Wszelkie informacje wynikające z 
przyjętych przez Jednostkę dominującą zasad ładu korporacyjnego publikowane są na stronie internetowej 
Jednostki pod adresem: 

https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2022/04/20220413-gpw-dobre-praktyki-pcfgroup.pdf  

Zakres w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego 

W zakresie dobrych praktyk objętych dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2021” Spółka zobowiązała się stosować wszystkie postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego, 
z wyjątkiem wskazanych poniżej. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2021 Spółka nie stosuje 20 zasad. 
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1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z 
osiągniętymi przez nią wynikami 
finansowymi zawartymi w raporcie 
okresowym w możliwie najkrótszym 
czasie po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego, a jeżeli z 
uzasadnionych powodów nie jest to 
możliwe, jak najszybciej publikuje co 
najmniej wstępne szacunkowe wyniki 
finansowe. 

Zasada nie jest stosowana. 

Publikacja raportów okresowych w 2021 roku 
została przewidziana w obecnie najkrótszych 
możliwych dla Spółki terminach. 

Spółka dążyć będzie do przyspieszenia publikacji 
raportów okresowych w najkrótszym możliwym 
terminie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
jednakże z zastrzeżeniem postępującego 
zwiększania zakresu raportów okresowych, 
wymaganych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, oraz niezbędnych procedur 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf
https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2022/04/20220413-gpw-dobre-praktyki-pcfgroup.pdf
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badania lub przeglądu danych finansowych, jak 
również specyfiki i złożoności Grupy Kapitałowej 
Spółki. 

O istotnych zdarzeniach mających wpływ na wyniki 
finansowe Spółka komunikuje rynkowi w sposób 
przewidziany przepisami Rozporządzenia MAR oraz 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka 
uwzględnia również tematykę ESG, w 
szczególności obejmującą: 

 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, 
zawierające mierniki i ryzyka związane 
ze zmianami klimatu i zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju; 

Zasada nie jest stosowana. 

Strategia Spółki nie uwzględnia tematyki ESG, w 
tym zagadnień środowiskowych i zrównoważonego 
rozwoju. 

Spółka jako producent gier wideo z segmentu AAA 
nie należy do podmiotów działających w obszarze 
istotnego oddziaływania na środowisko. Niemniej w 
swojej bieżącej działalności Spółka podejmuje 
działania i inicjatywy w obszarze zrównoważonego 
rozwoju, w tym zmierzające do redukcji 
negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez 
wdrożenie w Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki 
elektronicznego obiegu dokumentów czy najem 
powierzchni siedziby Spółki w kompleksie biurowym 
certyfikowanym na najwyższym platynowym 
poziomie w systemie LEED będącym system 
certyfikacji zielonego budownictwa na świecie. 

Spółka nie wyklucza rewizji strategii biznesowej w 
przyszłości w celu uwzględniania w niej tematyki 
ESG. 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, 
dotyczące m.in. podejmowanych i 
planowanych działań mających na 
celu zapewnienie równouprawnienia 
płci, należytych warunków pracy, 
poszanowania praw pracowników, 
dialogu ze społecznościami lokalnymi, 
relacji z klientami. 

Zasada nie jest stosowana. 

Strategia Spółki nie uwzględnia tematyki ESG. 
Niemniej podstawowym elementem prowadzonej 
przez Spółkę działalności stanowi międzynarodowy 
i wielokulturowy zespół i jego zaangażowanie w 
tworzenie gier na najwyższym światowym poziomie. 
Tym samym czynnik ludzki (w szczególności 
zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z 
pracy) ma, w ocenie Zarządu, wpływ na osiągane 
przez Spółkę wyniki, a zaniedbania w tym obszarze 
mogą prowadzić do mniejszej produktywności (lub 
jej wahań) osłabiając pozycję konkurencyjną Spółki. 
Mając powyższe na uwadze Spółka zapewnia swoim 
pracownikom  dobre warunki pracy, w tym oferuje 
szereg benefitów socjalnych. 
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Ze względu na międzynarodowy charakter zespołu 
Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej Spółka wspiera i 
realizuje politykę różnorodności w przekonaniu, iż 
różnorodność i integracja społeczna stanowią 
szansę na przyciągnięcie nowych talentów i 
pobudzenie innowacyjności zespołu poprzez 
zderzenie ze sobą różnych sposobów myślenia i 
rożnych pomysłów na rozwiązywanie problemów. 

Spółka stale i dynamicznie rozwija skład swojego 
zespołu, a płeć nie stanowi kryterium różnicującego 
w dostępie do stanowisk, w tym, w zakresie pełnienia 
kluczowych funkcji, ani nie jest elementem 
różnicującym warunki zatrudnienia w ramach 
danego stanowiska. W szczególności, płeć nie 
stanowi kryterium wpływającego na wysokość 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zajmujących te 
same stanowiska. 

Spółka nie wyklucza rewizji strategii biznesowej w 
przyszłości w celu uwzględniania w niej tematyki 
ESG. 

1.4. W celu zapewnienia należytej 
komunikacji z interesariuszami, w 
zakresie przyjętej strategii biznesowej 
spółka zamieszcza na swojej stronie 
internetowej informacje na temat 
założeń posiadanej strategii, 
mierzalnych celów, w tym zwłaszcza 
celów długoterminowych, 
planowanych działań oraz postępów w 
jej realizacji, określonych za pomocą 
mierników, finansowych i 
niefinansowych. Informacje na temat 
strategii w obszarze ESG powinny 
m.in.: 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej 
informacje na temat przyjętej strategii biznesowej 
Spółki, celów, w tym zwłaszcza celów 
długoterminowych i planowanych działań. 

Z zastrzeżeniem obowiązków informacyjnych, 
którym podlega Spółka, Spółka nie zamieszcza na 
swojej stronie internetowej informacji na temat 
postępów w realizacji strategii. 

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia o 
stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW 2021 („DPSN2021”) komunikacja Spółki nie 
uwzględnia w całości opisywanych w niniejszej 
zasadzie mierników, w tym strategii w obszarze ESG. 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach 
decyzyjnych w spółce i podmiotach z 
jej grupy uwzględniane są kwestie 
związane ze zmianą klimatu, 
wskazując na wynikające z tego 
ryzyka; 

Zasada nie jest stosowana. 

Zgodnie z uzasadnieniem do zasady 1.3. w 
obowiązującej strategii działalności nie został 
uwzględniony obszar ESG. Należy jednak 
podkreślić, że Spółka jako producent gier wideo z 
segmentu AAA nie należy do podmiotów 
działających w obszarze istotnego oddziaływania na 
środowisko. Zarząd oraz organy zarządzające 
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Spółki dokładają jednak starań aby w obszarze 
administracyjnego funkcjonowania 
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przedsiębiorstwa były stosowane rozwiązania 
proekologiczne. 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika 
równości wynagrodzeń wypłacanych 
jej pracownikom, obliczanego jako 
procentowa różnica pomiędzy 
średnim miesięcznym 
wynagrodzeniem (z uwzględnieniem 
premii, nagród i innych dodatków) 
kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz 
przedstawiać informacje o działaniach 
podjętych w celu likwidacji 
ewentualnych nierówności w tym 
zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z 
tym związanych oraz horyzontem 
czasowym, w którym planowane jest 
doprowadzenie do równości. 

Zasada nie jest stosowana. 

Zróżnicowanie wynagrodzeń w Spółce i podmiotach 
Grupy Kapitałowej Spółki wynika ze specyfiki i 
rodzaju zajmowanych stanowisk oraz ogólnej 
dynamiki zmienności płac w branży produkcji gier 
komputerowych. Mając na uwadze, iż struktura 
zatrudnienia w branży, w której działa Spółka i jej 
Grupa Kapitałowa wskazuje na przewagę 
zatrudnienia osób określonej płci publikacja 
przekrojowego wskaźnika dla całego 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przedmiotową zasadą, 
byłaby niemiarodajna i wprowadzająca w błąd. 

Jednocześnie zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym 
w punkcie 1.3.2., Spółka kieruje się zasadą równości 
płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na tożsamych 
stanowiskach, zaś zagadnienia płci nie są 
czynnikiem mającym wpływ na warunki zatrudnienia 
w Spółce. 

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

2.1. Spółka powinna posiadać politykę 
różnorodności wobec zarządu oraz 
rady nadzorczej, przyjętą 
odpowiednio przez radę nadzorczą lub 
walne zgromadzenie. Polityka 
różnorodności określa cele i kryteria 
różnorodności m.in. w takich 
obszarach jak płeć, kierunek 
wykształcenia, specjalistyczna 
wiedza, wiek oraz doświadczenie 
zawodowe, a także wskazuje termin i 
sposób monitorowania realizacji tych 
celów. W zakresie zróżnicowania pod 
względem płci warunkiem zapewnienia 
różnorodności organów spółki jest 
udział mniejszości w danym organie 
na poziomie nie niższym niż 30%. 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka wyraża pełną aprobatę dla zasad 
różnorodności, jednakże nie posiada 
sformalizowanej polityki różnorodności wobec 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętej 
odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne 
Zgromadzenie. 

Spółka nie zapewnia zróżnicowania w Zarządzie i 
Radzie Nadzorczej Spółki pod względem płci na 
poziomie wskazanym w przedmiotowej zasadzie. 

W skład organów Spółki wchodzą osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe nie różnicując wieku, płci lub pozostałych 
kryteriów różnorodności. Przy wyborze kandydatów 
na członków organów nadzorujących i 
zarządzających, organy lub podmioty 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 
członków organów posiadających specjalistyczną 
wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy 
wyborze współpracowników pozostają ich 
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kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, bez 
względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak 
wiek czy płeć. Członkowie Zarządu i Rady 
Nadzorczej 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. 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie 
wyboru członków zarządu lub rady 
nadzorczej spółki powinny zapewnić 
wszechstronność tych organów 
poprzez wybór do ich składu osób 
zapewniających różnorodność, 
umożliwiając m.in. osiągnięcie 
docelowego wskaźnika minimalnego 
udziału mniejszości określonego na 
poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie 
z celami określonymi w przyjętej 
polityce różnorodności, o której mowa 
w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

W skład organów Spółki wchodzą osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe nie różnicując wieku, płci lub pozostałych 
kryteriów różnorodności, z zastrzeżeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
Przy wyborze kandydatów na członków organów 
nadzorujących i zarządzających, organy lub 
podmioty 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 członków organów 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 Zarządu i Rady Nadzorczej 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. 

2.7. Pełnienie przez członków zarządu 
spółki funkcji w organach podmiotów 

Zasada nie jest stosowana. 
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spoza grupy spółki wymaga zgody 
rady nadzorczej. 

Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne 
Spółki nie nakładają na członków Zarządu Spółki 
obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na 
pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w 
organach podmiotów spoza Grupy Kapitałowej 
Spółki. 

Spółka nie wyklucza odpowiedniej zmiany swoich 
dokumentów wewnętrznych w zakresie 
wprowadzenia konieczności uzyskania zgody Rady 
Nadzorczej na zasiadanie członków Zarządu Spółki 
w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
Grupy Kapitałowej Spółki w przypadku prowadzenia 
przez te spółki działalności konkurencyjnej. 

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z 
przepisów prawa raz w roku rada 
nadzorcza sporządza i przedstawia 
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu 
do zatwierdzenia roczne 
sprawozdanie. Sprawozdanie, o 
którym mowa powyżej, zawiera co 
najmniej: 

 

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu 
skonsolidowanym, z uwzględnieniem 
oceny systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz funkcji audytu 
wewnętrznego, wraz z informacją na 
temat działań, jakie rada nadzorcza 
podejmowała w celu dokonania tej 
oceny; ocena ta obejmuje wszystkie 
istotne mechanizmy kontrolne, w tym 
zwłaszcza dotyczące raportowania i 
działalności operacyjnej; 

Zasada nie jest stosowana. 

W sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki i 
przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu 
Sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku 
wraz z ocenami wskazanymi w Zasadzie II.Z.10 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 
Rada Nadzorcza zamieściła informacje na temat 
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny 
systemów, o których mowa w niniejszej zasadzie. 

Ocena Rady nie została jednak dokonana na 
podstawie sformalizowanych raportów 
przygotowywanych w ramach systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 
compliance. Na potrzeby dokonania przez Radę 
Nadzorczą powyższej oceny nie było sporządzane 
sprawozdanie dotyczące skuteczności tych funkcji 
przygotowane przez Zarząd, jak również przez 
osoby zarządzające ryzykiem i compliance wobec 
niewyodrębnienia w Spółce osoby odpowiedzialnej 
za compliance (Dyrektora ds. Compliance) oraz 
osoby kierującej działem ryzyka (Dyrektora ds. 
Ryzyka). 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie zawierało oceny 
funkcji audytu wewnętrznego wobec braku 
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wyodrębnienia w Spółce sformalizowanego audytu 
wewnętrznego w formie odrębnej komórki 
organizacyjnej. 

Powołane wyżej Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie 
obejmowało informacji na temat działań, jakie Rada 
Nadzorcza podejmowała w celu dokonania oceny 
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny 
powołanych systemów ze względu na brak takiego 
wymogu w ramach Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016 („DPSN2016”). Powyższe 
informacje będą zamieszczane począwszy od 
Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji 
polityki różnorodności w odniesieniu 
do zarządu i rady nadzorczej, w tym 
realizacji celów, o których mowa w 
zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Z uwagi na niestosowanie zasady 2.1. oraz brak 
sformalizowanej polityki różnorodności wobec 
Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, 
przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub 
Walne Zgromadzenie, roczne sprawozdanie Rady 
Nadzorczej Spółki nie będzie zawierało odniesienia 
do wyżej wymienionych kwestii. 

3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, 
mWIG40 lub sWIG80 powołuje 
audytora wewnętrznego kierującego 
funkcją audytu wewnętrznego, 
działającego zgodnie z powszechnie 
uznanymi międzynarodowymi 
standardami praktyki zawodowej 
audytu wewnętrznego. W pozostałych 
spółkach, w których nie powołano 
audytora wewnętrznego 
spełniającego ww. wymogi, komitet 
audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli 
pełni funkcje komitetu audytu) co 
roku dokonuje oceny, czy istnieje 
potrzeba powołania takiej osoby. 

Zasada nie jest stosowana. 

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Spółkę 
działalności, na dzień publikacji niniejszego 
oświadczenia o stosowaniu DPSN2021 Spółka nie 
powołała audytora wewnętrznego kierującego 
funkcją audytu wewnętrznego. Wraz z rozwojem 
modelu biznesowego Spółki oraz m.in. w oparciu o: 
(i) opinie komitetu audytu; (ii) ustalenia biegłego 
rewidenta; oraz (iii) ustalenia, informacje i oceny 
uzyskane od podmiotów zewnętrznych, w tym od 
regulatorów rynkowych Spółki, Spółka rozważy w 
przyszłości powołanie audytora wewnętrznego 
kierującego funkcją audytu wewnętrznego. 

Do czasu możliwego powołania audytora 
wewnętrznego kierującego funkcją audytu 
wewnętrznego w Spółce, Komitet Audytu, w ramach 
monitorowania audytu wewnętrznego minimum raz 
w roku dokonuje oceny sytuacji w Spółce pod kątem 
konieczności powołania takiej komórki i przedstawia 
ww. ocenę Radzie Nadzorczej. 

3.4. Wynagrodzenie osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
ryzykiem i compliance oraz 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka nie posiada osoby odpowiedzialnej za 
compliance (Dyrektora ds. Compliance) ani osoby 
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kierującego audytem wewnętrznym 
powinno być uzależnione od realizacji 
wyznaczonych zadań, a nie od 
krótkoterminowych wyników spółki. 

kierującej działem ryzyka (Dyrektora ds. Ryzyka). W 
Spółce nie występuje również sformalizowana 
komórka audytu wewnętrznego w formie odrębnej 
komórki organizacyjnej. 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
ryzykiem i compliance podlegają 
bezpośrednio prezesowi lub innemu 
członkowi zarządu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka nie posiada osoby odpowiedzialnej za 
compliance (Dyrektora ds. Compliance) ani osoby 
kierującej działem ryzyka (Dyrektora ds. Ryzyka). W 
Spółce nie występuje również sformalizowana 
komórka audytu wewnętrznego w formie odrębnej 
komórki organizacyjnej. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym 
podlega organizacyjnie prezesowi 
zarządu, a funkcjonalnie 
przewodniczącemu komitetu audytu 
lub przewodniczącemu rady 
nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję 
komitetu audytu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Spółkę 
działalności, na dzień publikacji niniejszego 
oświadczenia o stosowaniu DPSN2021 w Spółce nie 
występuje sformalizowany audyt wewnętrzny w 
formie odrębnej komórki organizacyjnej. Wraz z 
rozwojem modelu biznesowego Spółki oraz m.in. w 
oparciu o: (i) opinie komitetu audytu; (ii) ustalenia 
biegłego rewidenta; oraz (iii) ustalenia, informacje i 
oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych w tym 
od regulatorów rynkowych Spółki, Spółka rozważy w 
przyszłości powołanie wyodrębnionej komórki 
wykonującej funkcje audytu wewnętrznego. 

3.8. Co najmniej raz w roku osoba 
odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, 
a w przypadku braku wyodrębnienia w 
spółce takiej funkcji zarząd spółki, 
przedstawia radzie nadzorczej ocenę 
skuteczności funkcjonowania 
systemów i funkcji, o których mowa w 
zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim 
sprawozdaniem. 

Zasada nie jest stosowana. 

Zarząd Spółki nie sporządza sprawozdania, o 
którym mowa w przedmiotowej zasadzie. 

3.9. Rada nadzorcza monitoruje 
skuteczność systemów i funkcji, o 
których mowa w zasadzie 3.1, w 
oparciu między innymi o sprawozdania 
okresowo dostarczane jej 
bezpośrednio przez osoby 
odpowiedzialne za te funkcje oraz 
zarząd spółki, jak również dokonuje 
rocznej oceny skuteczności 
funkcjonowania tych systemów i 
funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W 
przypadku gdy w spółce działa 
komitet audytu, monitoruje on 

Zasada nie jest stosowana. 

Rada Nadzorcza monitoruje i ocenia skuteczność 
systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności 
działalności z prawem (compliance). Powyższy 
proces nie odbywa się jednak w oparciu o 
sprawozdania okresowo dostarczane jej 
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te 
funkcje albowiem z uwagi na rozmiar Spółki i rodzaj 
prowadzonej działalności nie zostały powołane w 
Spółce osoby (dyrektorzy) odpowiedzialne za 
system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i 
compliance. Również Zarząd nie sporządza 
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skuteczność systemów i funkcji, o 
których mowa w zasadzie 3.1, 
jednakże nie zwalnia to rady 
nadzorczej z dokonania rocznej oceny 
skuteczności funkcjonowania tych 
systemów i funkcji. 

sprawozdania, o którym mowa w przedmiotowej 
zasadzie. 

W Spółce nie występuje sformalizowany audyt 
wewnętrzny w formie odrębnej komórki 
organizacyjnej. 

4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 

4.1. Spółka powinna umożliwić 
akcjonariuszom udział w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
(e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z 
uwagi na zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w 
stanie zapewnić infrastrukturę 
techniczną niezbędną dla 
przeprowadzenia takiego walnego 
zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka deklaruje zamiar rozpoczęcia procesu, 
którego efektem mogłoby być umożliwienie 
akcjonariuszom udziału w Walnych Zgromadzeniach 
Spółki za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, niezależnie od uprzedniego żądania 
akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki odnośnie 
zorganizowania e-walnego. Zarząd priorytetowo 
traktuje kwestie zapewnienia sprawnego przebiegu 
obrad Walnego Zgromadzenia oraz prawidłowości 
podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 
Decyzja o dopuszczeniu organizacji e-walnych przez 
Spółkę zostanie podjęta w szczególności po analizie 
ryzyk wystąpienia problemów natury organizacyjno-
technicznej, mogących zaburzyć sprawny przebieg 
Walnego Zgromadzenia, w tym nieprzerwaną, 
dwustronną komunikację z akcjonariuszami 
znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad, 
jak również ryzyk prawnych, w szczególności 
możliwości identyfikacji akcjonariuszy, badania 
legitymacji uczestników e-walnego i ewentualnego 
podważania podjętych uchwał Walnego 
Zgromadzenia z powodu możliwości wystąpienia 
opóźnień w transmisji, usterek technicznych, tak po 
stronie Spółki, jak i akcjonariuszy biorących udział 
zdalnie w Zgromadzeniu. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie 
dostępną transmisję obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana. 

Spółka deklaruje zamiar stosowania przedmiotowej 
zasady najpóźniej z początkiem roku 2022 i 
transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia w 
czasie rzeczywistym. Intencją Spółki jest 
udostępnienie inwestorom w Internecie podglądu na 
salę obrad w odniesieniu do przewodniczącego 
obrad oraz dostęp audio do wszystkich wypowiedzi 
uczestników Walnego Zgromadzenia. 

6. WYNAGRODZENIA 

6.2. Programy motywacyjne powinny być 
tak skonstruowane, by między innymi 
uzależniały poziom wynagrodzenia 

Zasada nie jest stosowana. 
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członków zarządu spółki i jej 
kluczowych menedżerów od 
rzeczywistej, długoterminowej 
sytuacji spółki w zakresie wyników 
finansowych i niefinansowych oraz 
długoterminowego wzrostu wartości 
dla akcjonariuszy i zrównoważonego 
rozwoju, a także stabilności 
funkcjonowania spółki. 

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia o 
stosowaniu DPSN2021 Spółka nie posiadała 
wdrożonego programu motywacyjnego. W 
przypadku przyjęcia takiego programu intencją 
Spółki jest przestrzeganie wskazanej zasady. 

 

 

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 Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Jednostce dominującej 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. 

Od dnia 01.12.2020 r. Jednostka dominująca rozpoczęła samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych (w 
miejsce zewnętrznego biura rachunkowego), co pozwoliło, w ocenie Zarządu, dostosować wewnętrzną strukturę 
działu finansowo-księgowego do potrzeb Jednostki dominującej. Księgi rachunkowe spółek zależnych PCF 
Group S.A. były w 2021 r. prowadzone przez zewnętrze biura rachunkowe, za wyjątkiem Game On Creative, Inc. 
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. Na podstawie uchwały nr 17 Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2021 r.: (i) Grant 
Thornton został wybrany jako firma audytorska do przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania 
finansowego Jednostki dominującej oraz przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 
finansowego Grupy za I półrocze 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r. sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR, oraz 
(ii) Grant Thornton został wybrany jako firma audytorska do badania jednostkowego sprawozdania finansowego 
Jednostki dominującej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2021 oraz za 
rok obrotowy 2022 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 31.12.2021 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31.12.2021 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 bilansowy i na dzień zatwierdzenia 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. 
do publikacji, w oparciu o ujawnienia stanu posiadania dokonane przez akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki dominującej na podstawie przepisów 
art. 69 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również z uwzględnieniem 
notyfikacji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze na podstawie art. 19 Rozporządzenia 
MAR. Żaden ze wskazanych akcjonariuszy Spółki nie posiadał akcji Spółki pośrednio. 

  



 

Akcjonariusz 

 

Liczba akcji w 
kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba 
głosów (%) 

Sebastian Wojciechowski 14 969 480 49,98 14 969 480 49,98 

Bartosz Kmita 2 579 910 8,61 2 579 910 8,61 

Bartosz Biełuszko 1 805 936 6,03 1 805 936 6,03 

Krzysztof Dolaś 1 805 936 6,03 1 805 936 6,03 

łącznie strony Porozumienia Uprawnionych 
Akcjonariuszy* 

21 161 262 70,65 21 161 262 70,65 

Pozostali akcjonariusze 8 788 964 29,35 8 788 964 29,35 

Razem 29 950 226 100 29 950 226 100 

* Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś są stroną umowy z dnia 26 
czerwca 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 lipca 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 
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 PCF Group S.A.  

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 31.12.2021 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. 

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 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. do dnia 18.12.2021 r. Na dzień bilansowy i na dzień zatwierdzenia 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. 
do publikacji akcje objęte w ofercie publicznej akcji Spółki przez inwestorów w transzy pracowniczej nie były 
przedmiotem umów o ograniczeniu rozporządzania akcjami. 

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 i na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji 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. 
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. 

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 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki obradowało dwukrotnie. 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: 

https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/07/tekst-jednolity-statutu-rep-a-4627-2021-24052021-
aktualny-1.pdf  

Statut Spółki nie przewiduje przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, i regulamin taki nie obwiązywał  
w Spółce na dzień bilansowy ani na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji. 

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. 

https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/01/statut-pcf-group-sa-1.pdf
https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/07/tekst-jednolity-statutu-rep-a-4627-2021-24052021-aktualny-1.pdf
https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2021/07/tekst-jednolity-statutu-rep-a-4627-2021-24052021-aktualny-1.pdf


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 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji 

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 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 i na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji, 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 2021 
roku 

Zarząd 

Na dzień bilansowy i na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group 
S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji 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. 

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. 

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: 

https://peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny  

Rada Nadzorcza 

Na dzień 1.01.2021 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 
• dr 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 2021” spełniali członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i dr 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 bilansowy (31.12.2021 r.) Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób: 

• Mikołaja Wojciechowskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Barbary Sobowskiej – Członek Rady Nadzorczej 
• Kuby Dudek – Członek Rady Nadzorczej 

https://peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny


• Jacka Pogonowskiego – Członek Rady Nadzorczej 

dr Aleksandra Ferenca – Członek Rady NadzorczejSpośród 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 2021” spełniali członkowie Rady Nadzorczej 
Jacek Pogonowski i dr Aleksander Ferenc. 

Na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki 
PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji 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 
• Dagmary Zawadzkiej, CFA – 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 2021” spełniają członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i Dagmara Zawadzka. 

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

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 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. 

W dniu 3.03.2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej skuteczną na dzień 3.03.2022 r. 
złożył dr Aleksander Ferenc. W dniu 7.03.2022 r. na podstawie § 23 statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki 
powołała w drodze kooptacji Panią Dagmarę Zawadzką na członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dniem 7 
marca 2022 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia wyboru Pani Dagmary Zawadzkiej przez Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 13 kwietnia 2022 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło wybór Pani Dagmary Zawadzkiej do składu Rady 
Nadzorczej Spółki. 

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 31.12.2021 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 2021 Rada Nadzorcza odbyła cztery 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, przyjęciem 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 uchwalonej 
przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej, przyjęciem tekstu jednolitego statutu Spółki, wyrażeniem zgody na 
zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki umowy oraz upoważnienia członka Rady Nadzorczej do 
reprezentowania Spółki w związku z zawarciem umowy, wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego 
badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Spółki, podsumowaniem swojej działalności w 2021 r., omówieniem sytuacji Spółki w ujęciu 
skonsolidowanym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz 
funkcji audytu wewnętrznego, zapoznawała się z informacją na temat wypełniania przez Spółkę obowiązków 
informacyjnych, przyjmowała zmiany do Regulaminu Zarządu Spółki. 

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: 

https://peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny  
 

Komitet Audytu 

Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich 
członków na okres kadencji Rady Nadzorczej. 

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień bilansowy w skład Komitetu Audytu wchodzili: 

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

Na dzień 31.12.2021 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 byli 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 2021”. 

Na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki 
PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

• Jacek Pogonowski – Przewodniczący Komitetu Audytu  
• Dagmara Zawadzka, CFA – Członek Komitetu Audytu 
• Mikołaj Wojciechowski – Członek Komitetu Audytu 

Na dzień zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki 
PCF Group S.A. za 2021 r. do publikacji 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 spełnia Mikołaj 
Wojciechowski, natomiast kryteria posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 powołanej ustawy spełnia Dagmara Zawadzka. Jacek 
Pogonowski oraz Dagmara Zawadzka 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 2021”. 

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 
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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 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. 

Dagmara Zawadzka w latach 2020-2021 r. pełniła funkcję Dyrektora Pionu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym Sp. z o.o. W latach 2017 – 2020 pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego jako 
Dyrektor Przedstawicielstwa BGK w Londynie (2019-2020), a wcześniej jako Dyrektor Zarządzający Pionu 
Sprzedaży Produktów Bankowych odpowiedzialny za nadzór nad obszarem sprzedaży produktów bankowych 
na rzecz klientów strategicznych oraz udzielanie i strukturyzację finansowania. Pełniła również funkcję stałego 
członka Komitetu Kredytowego Banku. W latach 2015 – 2017 związana z PKP Intercity S.A. gdzie pełniła 
funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów i Zakupów oraz przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego. 
Nadzorowała pracę departamentów: kontrolingu, finasowania, rachunkowości oraz zakupów. Była 
odpowiedzialna za proces dokapitalizowania spółki. W latach 2011-2014 związana z grupą PKN Orlen, w której 
pełniła funkcję Dyrektora Biura Realizacji Projektów Strategicznych spółki PKN Orlen S.A., członka Rady 
Nadzorczej spółki IKS Solino oraz Prezesa Zarządu spółki Kopalnia Soli Lubień. Karierę zawodową 
rozpoczynała w 2001 r. w BRE Corporate Finance jako konsultant, manager oraz wicedyrektor w zespole 
doradztwa corporate finance, a od 2007 do 2011 r. była Wicedyrektorem zespołu doradztwa corporate finance 
w Pricewaterhouse Coopers. W ramach pracy w firmach doradczych była zaangażowana w szereg transakcji 
M&A i IPO. Dagmara Zawadzka jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie oraz Finanse i Biznes Międzynarodowy w Aarhus School of Business w Danii. Ponadto, ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości w Szkole Głównej Handlowej. 
Jest stypendystką California Polytechnic University, USA. Uzyskała międzynarodowy certyfikat Chartered 
Financial Analyst (CFA). 

 

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. 

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: 

https://peoplecanfly.com/investors/#lad-korporacyjny 

Usługi dozwolone niebędące badaniem lub przeglądem 

W roku obrotowym 2021 na rzecz Spółki była świadczona przez firmę audytorską Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o. sp.k. dozwolona usługa niebędąca badaniem lub przeglądem, tj. usługa oceny sprawozdania o 
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie 
odpowiednich przepisów, zakończonego wydaniem raportu z przeprowadzonej usługi. Zgoda Komitetu Audytu 
na świadczenie powyższej usługi została wyrażona w uchwale nr 4/2021 Komitetu Audytu z dnia 24.05.2021 r. 
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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. 

W dniu 06.03.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Grant 
Thornton Frąckowiak Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej jako firmy audytorskiej 
do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 
r. do 31.12.2020 r., jak również przeprowadzenia przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania 
finansowego Spółki oraz przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Jednocześnie na podstawie uchwały nr 17 Rady 
Nadzorczej z dnia 29.06.2021 r.: (i) Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa został wybrany jako firma audytorska do (i) przeglądu jednostkowego śródrocznego 
sprawozdania finansowego Jednostki dominującej oraz przeglądu skonsolidowanego śródrocznego 
sprawozdania finansowego Grupy za I półrocze 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r. sporządzonych zgodnie 
z MSSF/MSR, oraz (ii) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 
sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR. 

W momencie dokonywania wyboru biegłego rewidenta Spółka nie podlegała przepisom ustawy z dnia 
11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a w konsekwencji 
obowiązkowi opracowania i posiadania polityki: (i) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz 
(ii) świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą 
audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, jak również 
obowiązku określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego. 

W związku z faktem, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe jednostkowego sprawozdania 
finansowego Jednostki dominującej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 
2021 oraz za rok obrotowy 2022 sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR dotyczy przedłużenia umowy o badanie 
sprawozdania finansowego z dotychczasowym audytorem wybór audytora nie został przeprowadzony z 
uwzględnieniem trybu przewidzianego w art. 130 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym, którego zachowanie nie było w tej sytuacji wymagane.  

 

W roku obrotowym 2021 na rzecz Spółki była świadczona przez firmę audytorską Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o. sp.k. dozwolona usługa niebędąca badaniem lub przeglądem, tj. usługa oceny sprawozdania o 



wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie 
odpowiednich przepisów, zakończonego wydaniem raportu z przeprowadzonej usługi. Zgoda Komitetu Audytu 
na świadczenie powyższej usługi została wyrażona w uchwale nr 4/2021 Komitetu Audytu z dnia 24.05.2021 r. 

Liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu 

W 2021 r. Komitet Audytu odbył sześć posiedzeń, w trakcie których Komitet Audytu, w szczególności: 

 zapoznawał się z podsumowaniami procesów rozpoczynających oraz kończących badanie sprawozdań 
finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, za rok 2020 oraz półrocznego sprawozdania 
finansowego za 2021 r. przygotowywanymi przez audytora Spółki; 

 zapoznawał się ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i przedkładał je Radzie 
Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki; 

 przyjmował Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowych 
sprawozdań finansowych PCF Group S.A. i Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz politykę 
świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane 
z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej; 

 zapoznawał się z projektami kwartalnych, śródrocznych sprawozdań finansowych w roku 2021; 

 zatwierdzał, na wniosek Spółki, listy firm audytorskich do przeprowadzenia badania ustawowych 
sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej; 

 wyrażał zgodę na świadczenie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki 
oraz jej Grupy Kapitałowej usług niebędących badaniem lub przeglądem sprawozdań finansowych; 

 przyjmował Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 
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