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Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. 

na dzień 7 września 2017 roku 

 

[ zwołanie Zgromadzenia ] 

 

Zarząd Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowa-

dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410247  (zwana dalej również „Spółką”), działając na pod-

stawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub NWZ”) na dzień 7 września 2017 roku, na godzinę 10 

w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warsza-

wie. 

[ porządek obrad ] 

 

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w 

trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w 

trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy  po-

boru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ] 

 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed 

datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa 

w Zgromadzeniu jest dzień 22 sierpnia 2017 roku (tzw. record date). 

 

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opubliko-

waniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 23 sierp-

nia 2017 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imien-

nego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. 
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[zmiana statutu] 

 

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa  

w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §7 Statutu 

Spółki.  

 

Aktualne brzmienie:  

 

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 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 warto-

ści 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 war-

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

 

proponowane brzmienie po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej akcji serii D  

 

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 

d) 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, 

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o warto-

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

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

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

g) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda 

 

[wyłączenie prawa poboru] 

 

Opinia Zarządu Spółki, w sprawie pozbawieniem prawa poboru w ramach emisji akcji serii D 

 

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii 

D jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, w tym zmiany strategii Spółki, pozyskania no-

wych Inwestorów, jak również które to plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatyw-

nym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych Warszawie (rynek NewCon-

nect). W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji 
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D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje 

akcjonariuszom podjęcie uchwały. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ogra-

niczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie 

Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii D jest uzasadnione konieczno-

ścią ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro 

i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z Inwestorami. W związku z powyższym Zarząd Spółki 

opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakła-

dowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały 

 

 [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ] 

 

Zmiana porządku obrad 

 

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

(1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgroma-

dzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 sierpnia 2017 roku. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ 

 

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

(1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci 

elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. 

 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub ak-

cjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 

lub §4 k.s.h., złożą Spółce: 

 imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi lub 

 imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, 

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

korzystających z danego uprawnienia. 

 

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ 

 

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
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Udział w NWZ 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu oso-

biście lub przez pełnomocnika. 

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy 

sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzo-

nej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające 

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w ak-

tualnym odpisie z właściwego rejestru. 

 

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzy-

staniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komuni-

kacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 

 

 

Lista uprawnionych do udziału w NWZ 

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu 

nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 

zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (offi-

ce@telehorse.pl) 

 

Pełnomocnicy 

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone 

w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane 

wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki 

(http://www.pixelvc.pl) zakładka „Walne zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być spo-

rządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elek-

tronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (ska-

nu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (offi-

ce@telehorse.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa 

zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://www.pixelvc.pl) zakładka „Walne zgromadze-

nie”. 

 

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać do-

kument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektro-

nicznej. 

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h. 

 

Przybycie na Zgromadzenie 

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart 

do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymie-

nione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. 

 

Uzyskanie informacji przed NWZ 

 

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu do-

kumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki 

(ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach 

od 10 do 16. 

 

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki 

(http://www.pixelvc.pl/) w zakładce „Walne zgromadzenie”. 

 

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: 

Pixel Venture Capital S.A., ul. Bagno 2 lok. 112, 00-112 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej 

Spółki (office@telehorse.pl ). 

mailto:office@telehorse.pl

