
Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe S.A. w dniu 15 września 2021 r. 

 
Artykuł 1 Statutu Spółki 

Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„Firma Spółki brzmi „Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna”. Spółka może 
używać skrótu „Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz „SSK S.A.” a także 
wyróżniającego ją znaku graficznego.” 
 

Uchwalone brzmienie:  
     „1. Firma Spółki brzmi: VR Factory Games Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać nazwy skróconej VR Factory Games S.A. oraz 
wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.” 
 

Artykuł 2 Statutu Spółki 

Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„Siedzibą Spółki jest Wrocław”. 

 
Uchwalone brzmienie: 
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”. 
 

Artykuł 5 Statutu Spółki 

Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.927.366,00 zł (cztery miliony dziewięćset 
dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć  złotych) i dzieli się na: 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 
akcja, 

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset 
sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja 

h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland 
– Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w 
przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd 



Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje 
serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką. 

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje 
nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, 
bądź akcje na okaziciela. 

4. Po upływie 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki Akcyjnej, na wniosek 
akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zamieni akcje imienne 
akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. 

5. Kapitał akcyjny może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez 
podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Dotychczasowym akcjonariuszom 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do 
posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego 
Zgromadzenia poświęconego podwyższeniu kapitału akcyjnego. 

6. Jeśli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, 
będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego 
opóźnienia, a także ewentualnego odszkodowania za poniesioną przez Spółkę 
szkodę z tego tytułu. 

7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z 
należnej akcjonariuszom dywidendy. 

8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego 
przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. 

9. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą 
akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. 

10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu 
kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na 
którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. 

11. /Uchyla się/. 
12. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.” 
 

Uchwalone brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.847.366,00 zł (trzydzieści dwa miliony 
osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) 
i dzieli się na: 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 
akcja, 

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset 
sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 



k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) 
akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland 
– Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w 
przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, 
E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką. 

3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR 
Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, 
NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 
382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez 
przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo 
emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich 
udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K i L są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje 
nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, 
bądź akcje na okaziciela. 

5. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza 
za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. 

6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji 
lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w 
uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje 
prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych 
akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z 
należnej akcjonariuszom dywidendy. 

8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego 
przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. 

9. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą 
akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. 

10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu 
kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na 
którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. 

11. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.” 
 

Artykuł 9 ust. 2 Statutu Spółki 
Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może także odwołać lub 
zawiesić członka Zarządu lub cały zarząd Spółki przed upływem kadencji”. 
 

Uchwalone brzmienie: 
„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie 
Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa 
Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes 
Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa 



procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada 
Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie 
wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka 
Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.” 
 

Artykuł 12 Statutu Spółki 

Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób, w tym Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”------------- 
 
Uchwalone brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z 
Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji w 
następujący sposób: 

a. tak długo jak pan Sławomir Matul (lub podmiot przez niego kontrolowany) 
(„Uprawniony Akcjonariusz”) będzie posiadał akcje stanowiące co najmniej 
25% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do 
powoływania i odwoływania: 
i. trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 5 (pięciu) osób; 
ii. czterech (4) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób, 
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyska funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych 
wyborów na tę funkcję; 

b. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej 
niż 25%, ale nie mniej niż 10% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie 
uprawnienie do powoływania i odwoływania: 
i. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 5 (pięciu) osób, 
ii. trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób, 
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych 
wyborów na tę funkcję; 

c. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej 
niż 10%, ale nie mniej niż 5% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie 
uprawnienie do powoływania i odwoływania: 
i. jednego (1) członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 5 (pięciu) osób, 
ii. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej 

składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób, 
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych 
wyborów na tę funkcję; 

d. uprawnienia do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których 
mowa powyżej, wykonywane są przez doręczenie Spółce Przejmującej pisemnego 
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Do 
oświadczenia należy dołączyć świadectwo depozytowe, wskazujące na liczbę 
akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania 
uprawnienia; 

e. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 
Zgromadzenie; 

f. w przypadku wygaśnięcia uprawnień wskazanych powyżej, prawo 
powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu 



Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje w szczególności 
uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu 
uprawnienia, które wygasło. Ponowne nabycie przez Uprawnionego 
Akcjonariusza akcji Spółki w liczbie przekraczającej określony próg wskazany 
powyżej prowadzić będzie do odzyskania wskazanych tam uprawnień przez 
Uprawnionego Akcjonariusza.” 

 

Artykuł 13 ust. 1 Statutu Spółki 
Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.” 
 

Uchwalone brzmienie:  
„1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną.” 
 

Artykuł 13 ust. 9 Statutu Spółki 
Obecnie obowiązujące brzmienie: 
„9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
wszystkich członków rady, zgodnie z art. 13.7.” 
 

Uchwalone brzmienie:  
„9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać 
podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 
bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw 
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 

 

Artykuł 14 Statutu Spółki 

W Artykule 14 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 21 Statutu w następującym 
brzmieniu: 
„21. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu dla swej 
ważności wymagają głosowania za uchwałą przez co najmniej jednego członka Rady 
Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.” 
 


