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Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 

2016 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. uchyla uchwały nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie 

subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 570.000 zł (pięćset 

siedemdziesiąt złotych).- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4.000.000 (czterech milionów) akcji na 

imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

3. Wszystkie akcje serii C będą miały formę dokumentu. 

4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem 

akcji. 

5. Cena emisyjna będzie wynosiła 1 zł (jeden złotych) za każdą akcję 

6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w 

dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na 

rachunku papierów wartościowych, 

b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału 

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały 

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego 

roku obrotowego. 

7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 

oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona 

udziałowcom TELEHORSE sp. z o.o.., w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem 

rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały TELEHORSE sp. z o.o. 

zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, w zamian za akcje Spółki serii C. 

Przedmiotowe udziały w liczbie _____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę __________ zł 

(___________ złotych)tj:  
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a. __________(___________) akcji przez ___________ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ____ 

(____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (_____) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej ____ zł (_________)TELEHORSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żenczykowskiego 3 lok. 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000466376przedmiotowe udziały w ____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę 

__________ zł (___________ złotych); 

b. __________(___________) akcji przez ___________ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ____ 

(____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (_____) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej ____ zł (_________)TELEHORSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żenczykowskiego 3 lok. 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000466376przedmiotowe udziały w ____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę 

__________ zł (___________ złotych); 

c. __________(___________) akcji przez ___________ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ____ 

(____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (_____) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej ____ zł (_________)TELEHORSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żenczykowskiego 3 lok. 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000466376przedmiotowe udziały w ____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę 

__________ zł (___________ złotych); 

d. __________(___________) akcji przez ___________ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ____ 

(____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (_____) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej ____ zł (_________)TELEHORSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żenczykowskiego 3 lok. 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000466376przedmiotowe udziały w ____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę 

__________ zł (___________ złotych); 

e. __________(___________) akcji przez ___________ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ____ 

(____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (_____) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej ____ zł (_________)TELEHORSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żenczykowskiego 3 lok. 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
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Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000466376przedmiotowe udziały w ____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę 

__________ zł (___________ złotych); 

 

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji 

prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. 

 

§ 2. 

 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże 

akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru akcji serii C w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru 

akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z 

możliwością pozyskania przez Spółkę udziałów przedsiębiorstwa prowadzącego działalność komplementarną 

dla Spółki, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych 

akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. 

3. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w 

zw. art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 3121 § 1 pkt 2 k.s.h.  

4. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 3121 § 2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania 

przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 3121 § 1 pkt 2 k.s.h.  

 

 

§ 3. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu 

Spółki i nadaje się następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy wynosi 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 

1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 4.000.000 (cztery miliony)akcji zwykłych na imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany 

statutu Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisów art. 448-450 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

 Celem przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, Walne 

Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji na okaziciela. 

 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia 

akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki. 

 Termin wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

upływa w dniu __ __________ ____ roku. 

 Wszystkie akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte 

w zamian za wkład pieniężny. 

 Akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyć 

w dywidendzie na następujących zasadach: 

a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku 

obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz 

pierwszy na rachunku papierów wartościowych; 

b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym 

po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po 

raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

 

§ 3. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków 

emisji akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie w jakim 

warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W szczególności, ale nie wyłącznie, Walne Zgromadzenie 
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Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

§ 4. 

 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki 

Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych 

w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości. 

 

§ 5. 

 

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, 

po postanowieniu oznaczonym jako „art. 7” dodaje się postanowienie oznaczone jako „art. 7a”, w brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, o kwotę 60.000  (sześćdziesiąt tysięcy złotych) drodze emisji 

akcji na okaziciela, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki 

z wyłączeniem prawa poboru.”. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

 Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) 

warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki z wyłączeniem 

prawa poboru. 

 Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki. Objęcie 

wszystkich warrantów nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego 

adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia warrantów zostanie złożona nie większej niż 149 

(sto czterdzieści dziewięć) podmiotom, 

 Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie. 

 Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela Spółki 

z wyłączeniem prawa poboru. 

 Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić do dnia __ __________ ____ roku. 

 Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela o ograniczonej/nieograniczonej 

zbywalności. 

 Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr __ Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku. 

 Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 7 (siedem) 

dni od dania złożenia oferty ich nabycia Spółce przez osoby, o których mowa w ust. 2. 

 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.  

 

§ 2. 

 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, a także proponowane zasady obejmowania 

tychże warrantów działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości. 
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§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 430 §1 i 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje 

się nowe punkty 15- 22 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

15. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; 

16. Działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania; 

17. Działalność związana z oprogramowaniem  

18. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

19. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 

20. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

21. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

22. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatyczny 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Spółki  

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 430 §1 i 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić nazwę  Spółki na Telehorse Games S.A. 

2. Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ust. 1 powyżej postanawia zmienić Statut Spółki w następujący 

sposób: nadać nowe następujące brzmienie §1 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki: 

 

„§1 

1. Spółka działa pod firmą: Telehorse Games Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Telehorse Games S.A.” . 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. 

  



str. 10 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 

[…] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu: 

 

[…] 



str. 11 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 385 k.s.h. oraz §16 Statutu Pixel Venture Capital S.A., uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

1/ __________ __________; 

2/ __________ __________; 

3/ __________ __________; 

4/ __________ __________; 

5/ __________ __________; 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


