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OGŁOSZENIE ZARZĄDU 
PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zarząd spółki PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aleja „Solidarności”, 
nr 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 numer KRS: 0000812668, 
REGON: 141081673, NIP: 5213451404, kapitał zakładowy w wysokości 591.250,24 zł 
(wpłacony w całości) („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 
§ 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przedstawia następujące informacje. 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2021 
roku, na godzinę 11:00 w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB przy Rondo 
Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 
sporządzenie listy obecności. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania 
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za 
rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF 
Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. 
oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do 
podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 

• Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF 
Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku. 

• Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group 
S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 

• Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 
grudnia 2020 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok 
obrotowy 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 
Rady Nadzorczej PCF Group S.A. 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. 
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10. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą 
Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
w latach 2019 i 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF 
Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 
roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 6 czerwca 
2021 r. (niedziela). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby 
będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. 

Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 7 czerwca 2021 r., 
od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno 
zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 KSH, to jest: 

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2) liczbę akcji, 

3) rodzaj i kod akcji, 

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

5) wartość nominalną akcji, 

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8) cel wystawienia zaświadczenia, 

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z wyżej wymienionych 
akcji, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

A. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA 
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
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Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej dnia 1 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej projektowanego punktu porządku obrad. 

Żądanie może zostać złożone: (i) na piśmie i doręczone osobiście lub wysłane do Spółki 
za potwierdzeniem odbioru na adres: PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 
Warszawa lub (ii) w formie elektronicznej kwalifikowanej (tj. opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na 
adres e-mail: wza@peoplecanfly.com. O właściwym terminie złożenia powyższego 
żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania 
środków komunikacji elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie 
poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad zobowiązani są, wraz z żądaniem, przedstawić dokumenty potwierdzające ich 
tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 
potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią 
liczbę akcji Spółki na dzień złożenia żądania; 

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; w tym zakresie 
niezbędne jest ujawnienie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty wystawienia i daty ważności 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oznaczenia organu wydającego 
dokument; 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 
reprezentowania Akcjonariusza; 

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu 
pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika (z ujawnieniem danych 
wskazanych w punkcie 2) powyżej) lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba 
fizyczna − kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię 
dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (z ujawnieniem danych 
wskazanych w punkcie 2) powyżej). 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno na piśmie, jak i w postaci 
elektronicznej (z zastrzeżeniem, że w przypadku oświadczenia składanego w formie 
elektronicznej kwalifikowanej nie jest wymagane przedstawienie kopii dokumentu 
tożsamości osoby składającej takie oświadczenie). Dokumenty powinny zostać 
przekazane w taki sam sposób jak żądanie. 

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. 
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Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 
2021 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Spółki www.peoplecanfly.com oraz opublikowane w formie raportu 
bieżącego. 

B. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW 
UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU 
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ 
WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO 
ZGROMADZENIA 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
Spółki mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. 
doręczyć osobiście lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru na adres: PCF 
Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej (tj. przesyłając wiadomość na adres e-mail: 
wza@peoplecanfly.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Powyższe projekty uchwał należy zgłosić Spółce nie później niż na 24 godziny 
przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich niezwłocznego 
ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia 
powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w 
przypadku wykorzystania formy komunikacji elektronicznej data i godzina umieszczenia 
powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer 
pocztowy Spółki). W przypadku skorzystania z formy komunikacji elektronicznej 
wymagane jest przesłanie dokumentu jako załącznika w formacie PDF. Projekty uchwał 
są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.peoplecanfly.com. 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad, zobowiązani są przedstawić, wraz z wnioskiem 
o zgłoszenie, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia 
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego, 
określone w punkcie III.A. niniejszego ogłoszenia. 

Obowiązek przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał zarówno na piśmie, jaki 
i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty powinny zostać 
przekazane w taki sam sposób jak wniosek o zgłoszenie. Spółka może podjąć 
odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i 
weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. 

C. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW 
UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU 
OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA 

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

D. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH 
STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ 

http://www.peoplecanfly.com/
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SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować dokumentem 
stwierdzającym jego tożsamość. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza będącego 
osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności 
dokumentu pełnomocnictwa, składanego bądź na odpowiednim nośniku cyfrowym (w 
przypadku pełnomocnictw udzielanych elektronicznie) bądź w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub 
adwokata (w przypadku pełnomocnictw udzielanych na piśmie). Jeśli pełnomocnictwo 
zostało udzielone w postaci elektronicznej, a Spółka otrzymała dokument 
pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej przed dniem Walnego 
Zgromadzenia, wystarczające jest okazanie przy sporządzeniu listy obecności wydruku 
pełnomocnictwa. 

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 
jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza 
niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy 
obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub 
adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba 
udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 
powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza 
rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą 
fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza 
umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub 
adwokata. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, 
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 
na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym 
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, 
członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 
zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji 
Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 
ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim 
wypadku wyłączone. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym wypadku nie wywołuje skutków 
prawnych. Jeżeli jednak pełnomocnictwo zostało sporządzone jednocześnie w języku 
obcym i w języku polskim, tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane, a dla Spółki 
wiążąca będzie wersja pełnomocnictwa w języku polskim. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@peoplecanfly.com oraz przesłać 
pełnomocnictwo w formacie PDF. 

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): 

(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu 
osobistego, lub paszportu; w tym zakresie niezbędne jest ujawnienie imienia 
i nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, daty wystawienia i daty ważności dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz oznaczenia organu wydającego dokument; albo 

(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 
Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); jeżeli 
nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego 
Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim 
rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić 
stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów 
uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących 
Akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. 

Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele 
powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy i zasady 
reprezentacji. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy 
upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) 
powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu 
Akcjonariusza. 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 
Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 
listy obecności: 

(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną − potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata kopii 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości Akcjonariusza; albo 

(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna − oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego 
lub adwokata odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany 
ciąg pełnomocnictw). 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od 
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 
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(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną − dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; 
albo 

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna − oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego 
lub adwokata odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany 
ciąg pełnomocnictw). 

Formularz, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest 
udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.peoplecanfly.com. 
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na powyższym formularzu. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza 
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy 
pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od 
Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, że instrukcja do głosowania 
powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 

E. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE UCZESTNICTWA W WALNYM 
ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ 

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie postanowił o możliwości uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

F. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ 

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie postanowił o możliwości uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

G. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ 
KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie postanowił o możliwości uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

W Spółce nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. Nie przewiduje 
się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. 

H. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ 
DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO 
ZGROMADZENIA 

Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, ma 
prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia 
Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to 
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad tego Zgromadzenia. Zarząd 
może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 
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tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, 
spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji 
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź 
administracyjnej. 

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na 
stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez 
Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 

W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o 
udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi 
informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej. 

W dokumentacji przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie 
informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem 
daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane 
Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 
publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO 
ZGROMADZENIA 

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz 
z projektami uchwał, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu 
lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
przed terminem Walnego Zgromadzenia, zamieszczony będzie na stronie internetowej 
Spółki pod adresem www.peoplecanfly.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w 
formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu 
Zgromadzeniu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 
Warszawa, w godzinach 12.00 – 17.00, w dni robocze. 

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, 
Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, 
oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. 

Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@peoplecanfly.com. 

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko 
związane z ich wykorzystaniem. W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki 
drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym 
niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza 
do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być 
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przekazane we właściwej dla takiego dokumentu formie elektronicznej lub mieć postać 
skanu w formacie PDF. 

VI. LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM 
ZGROMADZENIU 

Zgodnie z art. 407 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. „Solidarności” 
171, w godzinach 12.00 – 17.00 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego 
Zgromadzenia (17-21 czerwca 2021 r.). 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres 
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać 
sporządzone w formie (i) pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza i przesłane w formacie PDF lub (ii) 
elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym (zwykłym lub kwalifikowanym), oraz 
przesłane na adres e-mail: wza@peoplecanfly.com. 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w szczególności kopia: 
dowodu osobistego lub paszportu (w tym zakresie niezbędne jest ujawnienie imienia i 
nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty 
wystawienia i daty ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oznaczenia 
organu wydającego dokument), odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa. 

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem. 

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularz pozwalający na 
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej 
Spółki www.peoplecanfly.com. 

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z 
TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 591.250,24 złotych i dzieli się na: 

(i) 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na 
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, oraz  

(ii) 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji 
zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 każda. 

IX. INFORMACJE KOŃCOWE 
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 
przepisy KSH oraz Statutu Spółki. 
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