
1 

ZAWIADOMIENIE NOTIFICATION 
  
22 lutego 2023 r. 22 February 2023 
  
Od: From: 
  
PCF Group S.A. 
al. „Solidarności” 171 
00-877 Warszawa 

PCF Group S.A. 
al. „Solidarności” 171 
00-877 Warsaw, Poland 

  
Do: To: 
  
1. Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 

1. Financial Supervision Authority 
ul. Piękna 20 
00-549 Warsaw, Poland 

  
2. Incuvo S.A. 

ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice 

2. Incuvo S.A. 
ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice, Poland 

  

Działając w imieniu spółki PCF Group S.A. 
z siedzibą w Warszawie, przy al. 
„Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 
0000812668 („PCFG”), na podstawie art. 
69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych („Ustawa o 
Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o: 

Acting on behalf of PCF Group S.A. with 
its registered office in Warsaw, at al. 
“Solidarności” 171, 00-877 Warsaw, 
Poland, entered in the Register of 
Entrepreneurs kept by the District Court 
for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 
XIII Business Division of the National 
Court Register under KRS No. 
0000812668 (“PCFG”), pursuant to 
Article 69 Section 2 item 2) of the Act on 
Public Offering, Conditions Governing 
the Introduction of Financial Instruments 
to Organized Trading, and Public 
Companies of 29 July 2005 (the “Public 
Offering Act”), I hereby notify of: 

bezpośrednim nabyciu przez PCFG 
łącznie 1.748.878 akcji w kapitale 
zakładowym spółki Incuvo S.A., spółki 
akcyjnej założonej oraz istniejącej 
zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w 
Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, 40-568 
Katowice, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach, Wydział VIII Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000642202 („Spółka”) stanowiących 
około 12,24% udziału w kapitale 

the direct acquisition by PCFG of a total 
of 1,748,878 shares in the share capital of 
Incuvo S.A., a joint stock company 
incorporated in Poland, whose registered 
office is at ul. Ligocka 103, 40-568 
Katowice, entered in the Register of 
Entrepreneurs kept by the District Court 
for Katowice-Wschód in Katowice, VIII 
Business Division of the National Court 
Register under KRS No. 0000642202 (the 
“Company”) representing approximately 
12.24% of the share capital of the 
Company and 1,748,878 votes at the 
general shareholders’ meeting of the 
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zakładowym Spółki i uprawniających do 
wykonywania 1.748.878 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
około 12,24% łącznej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku 
rozliczenia w dniu 17 lutego 2023 r. 
transakcji zawartych w wykonaniu: 

Company representing approximately 
12.24% of the total number of votes at the 
general shareholders’ meeting of the 
Company , as a result of the settlement on 
17 February 2023 of transactions entered 
into in the execution of: 

i. umowy przeniesienia 1.128.450 
akcji Spółki tytułem wkładu 
niepieniężnego (aportu) zawartej w 
dniu 15 lutego 2023 r. pomiędzy 
PCFG i Andrzejem Wychowańcem, 
zam. [adres]; oraz 

i. the agreement for the transfer of 
1,128,450 shares of the Company 
by way of in-kind contribution 
concluded on 15 February 2023 
between PCFG and Andrzej 
Wychowaniec, domiciled at 
[address]; and 

ii. umowy przeniesienia 620.428 akcji 
Spółki tytułem wkładu 
niepieniężnego (aportu) zawartej w 
dniu 15 lutego 2023 r. pomiędzy 
PCFG i Radomirem Kucharskim, 
zam. [adres] 

ii. the agreement for the transfer of 
620,428 shares of the Company by 
way of in-kind contribution 
concluded on 15 February 2023 
between PCFG and Radomir 
Kucharski, domiciled at [address] 

(łącznie „Nabycie”). (jointly referred to as the “Acquisition”). 

Przed Nabyciem, PCFG posiadała 
bezpośrednio 7.143.900 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 
0,50 PLN każda, stanowiących około 
50,01% kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do wykonywania 
7.143.900 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
około 50,01% łącznej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Prior to the Acquisition, PCFG directly 
held 7,143,900 ordinary bearer shares in 
the Company with the nominal value of 
PLN 0.50 each, representing 
approximately 50.01% of the share capital 
of the Company and 7,143,900 votes at 
the general shareholders’ meeting of the 
Company representing approximately 
50.01% of the total number of votes at the 
general shareholders’ meeting of the 
Company. 

Po Nabyciu, według stanu na dzień 
niniejszego zawiadomienia, PCFG posiada 
bezpośrednio 8.892.778 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 
0,50 PLN każda, stanowiących około 
62,25% kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do wykonywania 
8.892.778 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
około 62,25% łącznej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

After the Acquisition, as at the date of 
this notification, PCFG directly holds 
8,892,778 ordinary bearer shares in the 
Company with the nominal value of PLN 
0.50 each, representing approximately 
62.25% of the share capital of the 
Company and 8,892,778 votes at the 
general shareholders’ meeting of the 
Company representing approximately 
62.25% of the total number of votes at the 
general shareholders’ meeting of the 
Company. 

Ponadto PCFG informuje, że: Furthermore, PCFG informs that: 

a) nie istnieją podmioty zależne od 
PCFG, które posiadają akcje Spółki 

a) there are no subsidiaries of PCFG who 
hold shares in the Company or 
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lub instrumenty finansowe, o których 
mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie; 

financial instruments referred to in 
Article 69b of the Public Offering Act; 

b) PCFG nie jest stroną jakichkolwiek 
umów, których przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji 
Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 
3 lit. c Ustawy o Ofercie; 

b) PCFG is not a party to any agreements 
on the transfer of rights to exercise 
voting rights attached to shares in the 
Company within the meaning of 
Article 87 Section 1 item 3 letter c of 
the Public Offering Act; 

c) PCFG nie jest posiadaczem 
instrumentów finansowych ani nie jest 
uprawniony lub zobowiązany do 
nabycia akcji Spółki na warunkach 
wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 
Ustawy o Ofercie; oraz 

c) PCFG does not hold any financial 
instruments and is not authorized or 
obliged to acquire shares in the 
Company on the terms and conditions 
stipulated in Article 69 Section 4 item 
7 of the Public Offering Act; and 

d) PCFG nie jest posiadaczem 
instrumentów finansowych w sposób 
bezpośredni lub pośredni 
odnoszących się do akcji Spółki, o 
których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 
Ustawy o Ofercie. 

d) PCFG does not hold any financial 
instruments directly or indirectly 
related to shares in the Company, 
referred to in Article 69 Section 4 item 
8 of the Public Offering Act. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o 
Ofercie, PCFG przysługuje 8.892.778 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
stanowiących około 62,25% łącznej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Pursuant to Article 69 Section 4 item 9) of 
the Public Offering Act, PCFG holds 
8,892,778 of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company 
representing approximately 62.25% of 
the total number of votes at the general 
shareholders’ meeting of the Company. 

Niniejsze zawiadomienie zostało 
sporządzone w dwóch wersjach 
językowych, tj. polskiej i angielskiej. W 
przypadku rozbieżności między obu 
wersjami językowymi wiążąca jest wersja 
polska. 

This notification has been executed in two 
language versions, i.e. in Polish and in 
English. In case of any discrepancies 
between the language versions, the 
Polish version shall prevail. 

W imieniu i na rzecz (For and on behalf of) 

PCF Group S.A. 

[podpis/signature] 

Sebastian Wojciechowski 

Prezes Zarządu 
(President of the Management Board) 

 


