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SECOND NOTICE  

OF THE INTENTION TO 

CONVERT                                                                    

"PGS SOFTWARE" S.A. 

INTO A LIMITED  

LIABILITY COMPANY 

DRUGIE ZAWIADOMIENIE  

O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA                                                      

SPÓŁKI "PGS SOFTWARE" S.A.  

W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

On behalf of "PGS Software" Spółka 

Akcyjna with its registered office in 

Wrocław (the "Company"), pursuant to 

Article 560 in conjunction with Article 4021 

in conjunction with Article 32814 of the 

Commercial Companies Code, the 

Management Board of the Company hereby 

issues the second notice to the shareholders 

of the Company, of the intention to convert 

the Company into a limited liability company 

called "PGS Software" spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością with its 

registered office in Wrocław (the 

"Converted Company"). 

W imieniu "PGS Software" Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), na 

podstawie art. 560 w zw. z art. 4021 w zw. z art.  

art. 32814 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Zarząd Spółki po raz drugi zawiadamia 

akcjonariuszy Spółki o zamiarze 

przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą "PGS 

Software" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  

("Spółka Przekształcona"). 

The terms and conditions of the proposed 

conversion  are set out in the conversion plan 

prepared by the Management Board of the 

Company on 29 April 2022 (the "Conversion 

Plan"). 

Warunki proponowanego przekształcenia są  

określone w planie przekształcenia 

sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 29 

kwietnia 2022 roku ("Plan Przekształcenia"). 

The Conversion Plan contains the following 

material elements: 

Plan Przekształcenia zawiera następujące 

istotne elementy: 

1. Specification of the balance sheet value 

of the Company (net assets) as at 31 

March 2022: PLN 53,106,000 (in 

words: fifty three million one hundred 

six thousand Polish zloty); 

1. Określenie wartości bilansowej majątku 

Spółki (aktywów netto) na dzień 31 marca 

2022 roku: 53.106.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt trzy miliony sto sześć tysięcy 

złotych); 

2. Determination, that the share capital of 

the Converted Company will not be 

lower than the share capital of the 

Company. 

2. Określenie, że kapitał zakładowy Spółki 

Przekształconej będzie nie niższy od 

kapitału zakładowego Spółki. 

We also hereby inform you that from  

29 April 2022 the following documents will 

be made available for inspection at the 

registered office of the Company in 

Wrocław, at ul. Sucha 3:  

Jednocześnie informujemy, że od 29 kwietnia 

2022 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu, 

przy ulicy Suchej 3, zostaną wyłożone do 

wglądu następujące dokumenty:  
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1. Conversion Plan; 1. Plan Przekształcenia; 

2. Draft resolution on the conversion; 2. Projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia; 

3. Draft articles of association of the 

Converted Company; 

3. Projekt umowy Spółki Przekształconej; 

4. The financial statements of the Company 

prepared for the purpose of conversion as 

at 31 March 2022, using the same 

methods and in the same format as the last 

annual financial statements. 

4. Sprawozdanie finansowe Spółki 

sporządzone dla celów przekształcenia na 

dzień 31 marca 2022 roku, przy 

wykorzystaniu takich samych metod i w 

takim samym układzie, jak ostatnie 

sprawozdanie roczne. 

A shareholder may, within the term specified 

above, demand copies of the above 

documents, to be provided free of charge. 

Akcjonariusz może w terminie wskazanym 

powyżej, żądać bezpłatnego wydania odpisów 

powyższych dokumentów. 

The adoption of a resolution on the 

conversion of the Company is planned for 30 

May 2022 or around this date. The General 

Meeting of the Company will be convened 

through a separate announcement, in the 

manner provided for by law. 

Podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki 

planowane jest na 30 maja 2022 r. lub około tej 

daty. Walne Zgromadzenie Spółki zwołane 

zostanie poprzez odrębne ogłoszenie, w trybie 

przewidzianym przez prawo. 

 


