
Powiadomienie o transakcji wskazane w 
w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Notification of transaction referred to in Article 19(1) of the MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 
Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated 

a) Nazwa/Nazwisko 
Name 

Sebastian Wojciechowski 

2 Powód powiadomienia 
Reason for the notification 

a) Stanowisko/status 
Position/status 

Prezes Zarządu 
President of the Management Board 

b) Pierwotne 
powiadomienie/zmiana 
Initial notification / 
Amendment 

Zmiana 
W dniu 18 sierpnia 2021 r., na GPW, XWAR przeprowadzono więcej niż jedną 
transakcję tego samego rodzaju w odniesieniu do tego samego instrumentu 
finansowego, przy czym w pierwotnym powiadomieniu podane zostały wyłącznie 
informacje zbiorcze. 
Amendment 
On 18 August 2021 more than one transaction of the same type with respect to the 
same financial instrument was conducted on GPW, XWAR, however, the initial 
notification provided only aggregate information. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 
monitorującego aukcje 
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction 
monitor 

a) Nazwa 
Name 

PCF Group Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940056N1CJFGQY3909 
4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju 

instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym 
przeprowadzono transakcje 
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of 
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted 

a) Opis instrumentu 
finansowego, rodzaj 
instrumentu 
Kod identyfikacyjny 
Description of the 
financial instrument, type 
of instrument 
Identification code 

Akcje 
Kod ISIN: PLPCFGR00010 
 
 
Shares 
ISIN Code: PLPCFGR00010 

b) Rodzaj transakcji 
Nature of the transaction 

nabycie 
purchase 



c) Cena i wolumen 
Price(s) and volume(s) 

Cena 
Price(s) 

Wolumen 
Volume(s) 

PLN 45,02 
PLN 45.02 

34 

  PLN 45,02 
PLN 45.02 

30 

  PLN 45,40 
PLN 45.40 

19 894 

  PLN 45,40 
PLN 45.40 

24 

  PLN 45,40 
PLN 45.40 

82 

  PLN 45,20 
PLN 45.20 

2 000 

  PLN 45,50 
PLN 45.50 

36 

d) Informacje zbiorcze 
— Łączny wolumen 
— Cena 
Aggregated information 
— Aggregated volume 
— Price 

 
22 100 
45,38096290 PLN 
 
22 100 
PLN 45.38096290 

e) Data transakcji 
Date of the transaction 

2021-08-18; 16:45:20 CET (15:45:20) – 17:00:00 CET (16:00:00 UTC) 

f) Miejsce transakcji 
Place of the transaction 

GPW, XWAR 

 
Niniejsze powiadomienie 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 English. In case of any discrepancies between 
the language versions, the Polish version shall prevail. 

podpis na następnej stronie / signature on the next page 


