
Singapore, dnia 30 grudnia 2022 r.  
 
2ND SQUARE PTE. LTD.  
68 CIRCULAR ROAD #02-01 SINGAPORE (049422)  

 
Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
 
do wiadomości: 
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna 
S.A.  
ul. Chłodna 51  
00-867 Warszawa  
 

ZAWIADOMIENIE 

Spółka 2ND SQUARE PTE. LTD. z siedzibą w Singapore (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 
69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2020, 
poz. 2080, z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 

1. Nabyciu w dniu 30 grudnia 2022 r. 11 830 512 warrantów subskrypcyjnych serii A spółki PGF 
Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: Spółka), uprawniających do objęcia 11 830 512 akcji 
Spółki. Jednocześnie zawiadamiam o wykonaniu w dniu 30 grudnia 2022 r. praw z warrantów 
subskrypcyjnych i objęciu 11 830 512 akcji Spółki, które zostaną przyznane z chwilą 
zarejestrowania akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.   

2. Przed zdarzeniem wskazanym w ust. 1 powyżej, Zawiadamiająca posiadała łącznie 21 490 497 
sztuk akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 24,51% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniały do 21 490 497 głosów, co stanowiło 24,51% udziału w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki.  

3. Po zdarzeniu wskazanym w ust. 1 powyżej, Zawiadamiająca nadal posiada łącznie 21 490 497 
sztuk akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 24,51% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniają do 21 490 497 głosów, co stanowi 24,51% udziału w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki, natomiast w wyniku przyznania akcji objętych z wykonania praw z 
warrantów subskrypcyjnych Zawiadamiająca posiadać będzie 33 321 009 sztuk akcji zwykłych 
na okaziciela, które stanowić będą 33,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawniać będą do 33 321 009 głosów, co stanowić będzie 33,49% udziału w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki.  

4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje PGF Polska Grupa 
Fotowoltaiczna S.A. oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C 
ustawy o ofercie. 

5. Okoliczności, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie 
– Zawiadamiająca nabyła 11 830 512 warrantów subskrypcyjnych serii A  Spółki, 
uprawniających do objęcia 11 830 512 akcji Spółki, które to prawo do objęcia akcji zostało 



wykonane i zgodnie z art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie Zawiadamiająca uprawniona jest do 
33 321 009 głosów, co stanowić będzie 33,49% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 
Spółki.  

6. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie – 
33 321 009 głosów, co stanowić będzie 33,49% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 

 

 

___________________________ 

               Manuel Ruiz – Director 

 


