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Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. zwołanego na dzień 7 września 

2017 roku 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 7 września 2017 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

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

409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgroma-

dzenia Pixel Venture Capital S.A. - _____________  ______________. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 7 września 2017 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad 

Walnego Zgromadzenia: 

 

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. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 7 września 2017 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

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 

 

 

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 nie większą niż 200.000 zł 

(dwieście tysięcy złotych) tj. z kwoty 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie 

większej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 

nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 

gr (dziesięć groszy) każda, 

3. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać demate-

rializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej, jednak nie niższej niż 

1 zł (jeden złotych) za każdą akcję.  

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: 

a) akcje serii D 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 obroto-

wego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierw-

szy na rachunku papierów wartościowych; 

b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przy-

padającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zy-

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

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

roku obrotowego. 
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6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym ofer-

ta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. 

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

prywatnej nastąpi w terminie do dnia _______2017 roku. 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowia-

dającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

9. Emisja akcji serii D dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii D. 

10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży 

oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakłado-

wego Spółki. 

§ 2. 

 

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

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki 

pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji se serii D w całości. 

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

ru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest  

w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, w tym zmiany strategii Spółki, pozyskania nowych In-

westorów, jak również które to plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym sys-

temie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych Warszawie (rynek NewConnect). 

W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji D z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje ak-

cjonariuszom podjęcie uchwały.Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograni-

czenia 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 ma-

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

Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapita-

łu zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały 

§ 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 nie więcej niż 770.000 zł (siedemset 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. 

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

(dziesięć groszy) każda 
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§ 4. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnie-

niem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 

 

 

 

 

§5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


