Informacja o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem akcji
PCF Group S.A. (zgodnie z działem Czynniki Ryzyka Prospektu Emisyjnego)
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryzyko wysokiej koncentracji przychodów Grupy z tytułu współpracy z jednym z wydawców
Ryzyko uzależnienia od członków zespołu produkcyjnego Grupy
Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry Outriders lub innych
gier produkowanych przez Grupę
Ryzyko związane z rolą Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie, wykonywaniem uprawnień
osobistych przyznanych na podstawie Statutu Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy oraz
Porozumieniem Uprawnionych Akcjonariuszy
Ryzyko uzależnienia Grupy od wydawców gier
Ryzyko nieosiągnięcia przez grę Outriders lub inne gry produkowane przez Grupę sukcesu
rynkowego
Ryzyko braku możliwości wdrożenia przez Grupę swojej strategii rozwoju
Ryzyko związane z brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umów produkcyjnowydawniczych oraz niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tworzenia i
rozwoju gier
Ryzyko związane z Radą Nadzorczą
Ryzyko walutowe

Czynniki ryzyka związane z prawami własności intelektualnej
•
•
•

Ryzyko braku efektywnej ochrony praw własności intelektualnej przysługujących Grupie lub
wytworzonych przez Grupę
Ryzyko związane z naruszeniem przez Grupę praw własności intelektualnej wytworzonych
przez osoby trzecie
Ryzyko wykorzystania przez Grupę oprogramowania typu open source przy produkcji gier

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Grupa
•
•

Ryzyko niekorzystnych zmian związanych z pandemią COVID-19
Ryzyko dotyczące wprowadzenia dodatkowych ograniczeń dotyczących gier

Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do
Akcji
•
•
•
•
•

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w
sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do
obrotu na GPW
Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty
Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności
Praw do Akcji
Ryzyko dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłączenie Akcji
Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych
Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji do
obrotu na GPW

-----------------------------------------------------

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie Prospektu Emisyjnego PCF Group S.A. zatwierdzonego

przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r. („Prospekt”), opublikowanego na stronie
internetowej Emitenta: https://peoplecanfly.com/

Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych
w Prospekcie. Szczegółowe informacje na temat ryzyka znajdują się na stronach 8-20 ww. Prospektu.

