
Zakres	  zamierzonych	  zmian	  w	  Statucie	  Spółki	  Virtual	  Vision	  S.A.,	  które	  mają	  
zostać	  wprowadzone	  podczas	  Zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

zwołanego	  na	  dzień	  4	  grudnia	  2014	  r.	  

	  

W	  związku	  z	  wprowadzeniem	  do	  porządku	  obraz	  Zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  Spółki	  Virtual	  
Vision	  S.A.	  punków	  obejmujących	   zmiany	   statutu	  Spółki	  oraz	   załączeniem	  odpowiednich	  projektów	  
uchwał	   w	   tej	   sprawie,	   Zarząd	   Virtual	   Vision	   S.A.	   przekazuje	   informację	   na	   temat	   dotychczas	  
obowiązujących	  postanowień	  Statutu	  oraz	  treści	  proponowanych	  zmian.	  

Zmianie	  ma	  ulec	  §	  3	  ust.	  2	  Statutu	  Spółki,	  który	  obecnie	  ma	  następującą	  treść.	  

„2.	  Przedmiotem	  działalności	  Spółki	  jest:	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  22	  -‐	  Działalność	  wydawnicza;	  poligrafia	  i	  reprodukcja	  zapisanych	  nośników	  informacji,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  72	  –	  Informatyka,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  73	  –	  Działalność	  badawczo-‐rozwojowa,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  74	  –	  Działalność	  gospodarcza	  pozostała,	  	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  92	  –	  Działalność	  związana	  z	  kulturą,	  rekreacją	  i	  sportem.”	  

Zamierzona	   zmiana	   polega	   na	   dodaniu	   do	   wyliczenia	   tiret	   szósty	   i	   siódmy	   o	   następującym	  
brzmieniu:	  

„-‐	  PKD	  64.2	  Działalność	  holdingów	  finansowych,	  

-‐	   PKD	   70.1	   Działalność	   firm	   centralnych	   (head	   offices)	   i	   holdingów	   z	   wyłączeniem	   holdingów	  
finansowych.	  

-  ______________________________________ 

- ______________________________________”	  

Po	  wprowadzeniu	  zamierzonej	  zmiany	  §	  3	  ust.	  2	  Statutu	  Spółki	  będzie	  miał	  następującą	  treść:	  

„2.	  Przedmiotem	  działalności	  Spółki	  jest:	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  22	  -‐	  Działalność	  wydawnicza;	  poligrafia	  i	  reprodukcja	  zapisanych	  nośników	  informacji,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  72	  –	  Informatyka,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  73	  –	  Działalność	  badawczo-‐rozwojowa,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  74	  –	  Działalność	  gospodarcza	  pozostała,	  	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  92	  –	  Działalność	  związana	  z	  kulturą,	  rekreacją	  i	  sportem.	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  64.2	  –	  Działalność	  holdingów	  finansowych,	  
-‐	  	  	  	  	  PKD	  70.1	  –	  Działalność	  firm	  centralnych	  (head	  offices)	  i	  holdingów	  z	  wyłączeniem	  holdingów	  
finansowych.”	  
	  

Zmianie	  ma	  ulec	  §	  1	  Statutu	  Spółki,	  który	  obecnie	  ma	  następującą	  treść:	  

„I. Firma i siedziba 
§ 1.  

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów 
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części 
Statutu "Spółką". 

2. Firma Spółki brzmi: "Virtual Vision Spółka Akcyjna". 
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „Virtual Vision S.A.” 



Zamierzona	  zmiana	  polega	  na	  nadaniu	  ustępom	  2	  i	  3	  następującego	  brzmienia:	  

„2.	  Firma	  Spółki	  brzmi:	  "________________".	  	  
3.	  	  Spółka	  może	  w	  obrocie	  używać	  oznaczenia:	  „___________”	  

Po	  wprowadzeniu	  zamierzonej	  zmiany	  §	  3	  ust.	  2	  Statutu	  Spółki	  będzie	  miał	  następującą	  treść:	  

„I. Firma i siedziba 
§ 1.  

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów 
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części 
Statutu "Spółką". 

2. Firma Spółki brzmi: "_____________". 
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „___________” 

	  

Zmianie	  ma	  ulec	  §	  6	  ustęp	  1	  Statutu	  Spółki,	  który	  obecnie	  ma	  następującą	  treść.	  

„Kapitał	  zakładowy	  Spółki	  wynosi	  2.500.000,00	  złotych	  (słownie:	  dwa	  miliony	  pięćset	  tysięcy	  złotych)	  
i	  podzielony	  jest	  na:	  	  	  	  	  	  	  
·∙	  30.000.000	  (słownie:	  trzydzieści	  milionów)	  akcji	  imiennych	  uprzywilejowanych	  serii	  A	  o	  wartości	  
nominalnej	  1	  grosz	  każda	  akcja	  i	  cenie	  emisyjnej	  1	  grosz	  każda	  akcja,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  
pieniężny,	  	  
·∙	  20.000.000	  (słownie:	  dwadzieścia	  milionów)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  B	  o	  wartości	  
nominalnej	  1	  grosz	  każda	  akcja	  i	  cenie	  emisyjnej	  1	  grosz	  każda	  akcja,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  
pieniężny,	  	  
·∙	  1.000.000	  zł	  (słownie:	  jeden	  milion)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  C	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  
grosz	  każda	  akcja	  i	  cenie	  emisyjnej	  1	  grosz	  każda	  akcja,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny,	  	  
·∙	  24.820.918	  (słownie:	  dwadzieścia	  cztery	  miliony	  osiemset	  dwadzieścia	  tysięcy	  dziewięćset	  
osiemnaście)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  D	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  każda	  akcja	  i	  cenie	  
emisyjnej	  0,20	  złotych,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  	  pieniężny,	  	  
·∙	  30.179.082	  (słownie:	  trzydzieści	  milionów	  sto	  siedemdziesiąt	  dziewięć	  tysięcy	  osiemdziesiąt	  dwa)	  
akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  E	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  grosz)	  każda	  objętych	  w	  
zamian	  za	  wkład	  pieniężny.	  	  
·∙	  26.500.000	  (słownie:	  dwadzieścia	  sześć	  milionów	  pięćset	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  F	  
o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  grosz)	  każda	  i	  cenie	  emisyjnej	  8	  groszy	  (słownie:	  osiem	  groszy)	  
objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny.	  	  
·∙	  117.500.000	  (słownie:	  sto	  siedemnaście	  milionów	  pięćset	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  G	  
o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  grosz)	  każda	  i	  cenie	  emisyjnej	  6	  groszy	  (słownie:	  sześć	  groszy)	  
objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny.”	  

Zamierzona	  zmiana	  polega	  na	  zmianie	  dotychczasowego	  wyliczenia	  za	  pomocą	  tiret,	  na	  wyliczenie	  
za	  pomocą	  punktów	  oraz	  dodanie	  punktu	  8)	  o	  następującej	  treści:	  

	  „8)	  nie	  mniej	  niż	  _________________	  (słownie:	  pięćset	  milionów)	  i	  nie	  więcej	  niż	  ________________	  	  
(słownie:	  ________________)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  
grosz)	  i	  cenie	  emisyjnej	  1	  grosza	  każda	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny.”	  

Po	  wprowadzeniu	  zamierzonej	  zmiany	  §	  6	  ust.	  1	  Statutu	  Spółki	  będzie	  miał	  następującą	  treść:	  

„1.	   Kapitał	   zakładowy	   Spółki	   wynosi	   nie	   mniej	   niż	   ____________________	   złotych	   (	  
__________________)	   i	   nie	   więcej	   niż	   	   _________________	   złotych	   (słownie:	  
________________________)	  i	  podzielony	  jest	  na:	  	  



	  
1)	   30.000.000	   (słownie:	   trzydzieści	  milionów)	   akcji	   imiennych	  uprzywilejowanych	   serii	  A	  o	  wartości	  
nominalnej	   1	   grosz	   każda	   akcja	   i	   cenie	   emisyjnej	   1	   grosz	   każda	   akcja,	   objętych	  w	   zamian	   za	  wkład	  
pieniężny,	  	  
	  
2)	   20.000.000	   (słownie:	   dwadzieścia	   milionów)	   akcji	   zwykłych	   na	   okaziciela	   serii	   B	   o	   wartości	  
nominalnej	   1	   grosz	   każda	   akcja	   i	   cenie	   emisyjnej	   1	   grosz	   każda	   akcja,	   objętych	  w	   zamian	   za	  wkład	  
pieniężny,	  	  
	  
3)	  1.000.000	  (słownie:	  jeden	  milion)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  C	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  
każda	  akcja	  i	  cenie	  emisyjnej	  1	  grosz	  każda	  akcja,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny,	  	  
	  
4)	   24.820.918	   (słownie:	   dwadzieścia	   cztery	   miliony	   osiemset	   dwadzieścia	   tysięcy	   dziewięćset	  
osiemnaście)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  D	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  każda	  akcja	  i	  cenie	  	  
emisyjnej	  20	  groszy,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny,	  
	  
5)	  30.179.082	  (słownie:	  trzydzieści	  milionów	  sto	  siedemdziesiąt	  dziewięć	  tysięcy	  osiemdziesiąt	  dwa)	  
akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  E	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  grosz)	  każda	  i	  cenie	  emisyjnej	  
12	  groszy,	  objętych	  w	  zamian	  za	  wkład	  pieniężny	  .	  	  
	  
6)	  26.500.000(słownie)	  dwadzieścia	  sześć	  milionów	  pięćset	  tysięcy	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  F	  
o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	   (jeden	  grosz)	   i	   cenie	  emisyjnej	  8	  groszy	  każda	  objętych	  w	  zamian	  za	  
wkład	  pieniężny.	  	  
	  
7)	  117.500.000	   	   (słownie:	   	  sto	  siedemnaście	   	  milionów	  pięćset	  tysięcy	  )	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  
serii	  o	  wartości	  nominalnej	  1	  grosz	  (jeden	  grosz)	  i	  cenie	  emisyjnej	  6	  groszy	  każda	  objętych	  w	  zamian	  
za	  wkład	  pieniężny.	  	  
	  
8)	   nie	   mniej	   niż	   __________________	   (słownie:	   ______________)	   i	   nie	   więcej	   niż	  
_________________	   	   (słownie:	  ___________________)	  akcji	   zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  o	  wartości	  
nominalnej	   1	   grosz	   (jeden	   grosz)	   i	   cenie	   emisyjnej	   1	   grosza	   każda	   objętych	   w	   zamian	   za	   wkład	  
pieniężny.	  	  

	  


