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I. Podstawowe informacje o Emitencie 

1. Informacje o Emitencie 

 
Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie na dzień 31.12.2020 r.  

Nazwa (firma): Patent Fund S.A. w likwidacji 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres siedziby: al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław 

Numer KRS: 0000380227 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
KRS  

REGON: 021474517 

NIP: 8943018070 

Telefon: +48 503 040 340 

Poczta e-mail: biuro@patentfund.pl 

Strona www: www.patentfund.com 
Źródło: Emitent 

 
W dniu 17 marca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały: 
uchylającą likwidację Spółki oraz zmieniającą Statut Spółki. 
Nowa firma Spółki brzmi: Pixel Crow Games Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest Warszawa. 

 

2. Podstawa prawna działania Spółki 
 
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000380227.  
 
Data rejestracji w KRS: 8 marca 2011 r. 
 

3. Kapitał zakładowy 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 100 000,00 złotych i dzielił się na 
11 000 000 akcji o wartości 0,10 groszy każda: 
 

• 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 
kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, 

• 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, 

• 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach 
od 000.001 do 400.000, 

• 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych 
numerach od 0.000.001 do 1.004.000, 

http://www.patentfund.com/
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• 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych 
numerach od 000.001 do 502.000, 

• 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 
o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000, 

• 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, 

• 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 
0.000.001 do 1.000.000. 

 
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie. 
 

4. Organy Spółki 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
 
Tabela 2. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 31.12.2020 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w   
liczbie głosów 

Venture INC ASI S.A. 3 653 585 33,21% 3 653 585 33,21% 

Movie Games S.A. 4 065 415 36,96% 4 065 415 36,96% 

Pozostali 3 281 000 29,83% 3 281 000 29,83% 

Źródło: Emitent 

 
Działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2020 roku: 
 
30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie: 
 

• powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019  

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019  

• pokrycia straty za rok obrotowy 2019 

• rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji 

• powołania Likwidatora 

• udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 
2019  

• udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 
rok 2019  

• wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 
 

10 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie: 
 

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 
r. do dnia 29 czerwca 2020 r.  

• pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. 

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 
stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. 
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• udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.  

• udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 
okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.  

• rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. 
 
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miało miejsce jedno 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 marca 2020 r., na którym podjęto 
uchwały w sprawie: 
 

• uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 
czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji  

• zmiany Statutu Spółki 

• przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

• odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki 

• powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 
 

Rada Nadzorcza 
 
Tabela 3. Skład rady nadzorczej Emitenta na dzień 31.12.2020 r. 

Imię nazwisko Pełniona funkcja 

Maciej Jarzębowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Karina Glińska-Tkocz Członek Rady Nadzorczej 

Anna Sitarz Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Sitarz Członek Rady Nadzorczej 

Urszula Jarzębowska Członek Rady Nadzorczej 

Źródło: Emitent 

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 
W dniu 30 czerwca 2020 roku do Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Karina Glińska-Tkocz. 
 
W dniu 17 marca 2021 roku odwołani zostali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej i 
powołani nowi: 

- Pan Maciej Miąsik  
- Pan Kamil Gemra  
- Pan Adam Kozłowski  
- Pan Mateusz Januś  
- Pani Agnieszka Hałasińska. 

 
Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w 2020 roku oraz w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 
sporządzenia niniejszego sprawozdania: 
 

• Uchwała nr 1/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z 
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działalności Spółki za rok 2019 

• Uchwała nr 2/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania 
finansowego Spółki za rok 2019 

• Uchwała nr 3/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu 
dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2019 

• Uchwała nr 4/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku do Walnego 
Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego 
obowiązków za rok 2019 

• Uchwała nr 5/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady 
Nadzorczej za rok 2019 

• Uchwała nr 6/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania 
spraw wnoszonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

• Uchwała nr 1/12/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania kontroli 
wykonania uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w roku 2020 

• Uchwała nr 2/12/2020 z dnia 27 grudnia 2020 roku w sprawie oceny Raportu kwartalnego 
za III kwartał 2020 roku. 

• Uchwała nr 1/2/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady 
Nadzorczej za rok 2020 

• Uchwała nr 2/2/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia 
likwidatorowi Spółki. 

 
Zarząd 
 
Tabela 4. Skład Zarządu na dzień 31.12.2020 r. 

Imię nazwisko Pełniona funkcja 

Joanna Sitarz Likwidator 

Źródło: Emitent 

 
Dnia 30 czerwca 2020 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie likwidacji Spółki Pani Joanna Sitarz 
przestała pełnić funkcję Prezesa Zarządu i została powołana na Likwidatora Spółki. 
W dniu 17 marca 2021 roku uchylona została uchwała w sprawie likwidacji Spółki – zatem Pani Joanna 
Sitarz przestała być Likwidatorem Spółki, a na stanowisko Prezesa został powołany Pan Damian 
Gasiński. 
 
W roku 2020 roku oraz w okresie od 01.01.2021 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania ani 
Zarząd Spółki ani Likwidator nie podejmowali uchwał. 
 
 

II. Przedmiot działalności 
 
Do momentu podjęcia uchwały w sprawie likwidacji - Spółka prowadziła działalność IT w zakresie 
tworzenia autorskiego narzędzia w modelu oprogramowanie jako usługa [ang. Software-as-a-Service 
lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [ang. Intellectual Property lub IP]. W związku z 
rozpoczęciem procesu likwidacji Spółka nie prowadziła działań operacyjnych. 
W dniu 17 marca 2021 roku uchylono uchwałę o likwidacji Spółki i podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
Statutu Spółki – w tym w zakresie przedmiotu jej działalności. 
Nowym przedmiotem działalności Spółki jest: 
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• PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

• PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,  

• PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,  

• PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach,  

• PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet,  

• PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,  

• PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,  

• PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,  

• PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność,  

• PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim,  

• PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami,  

• PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,  

• PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  

• PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 
 
 

III. Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w 
roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

• dokonano rozliczenia wszystkich pożyczek otrzymanych od Venture INC ASI S.A. i udzielonych 
Spółce Wake Park Sp. z o.o. (w tym wyniku spłaty, potrącenia wzajemnych wierzytelności oraz 
zawarcia porozumień w zakresie rozliczeń); 

• otrzymano od Pixel Crow Sp. z o.o. pożyczkę w wysokości 10.000,00 złotych; 

• sprzedano na rzecz Venture INC ASI S.A. efekty prac rozpoczętych dla wytworzenia programu 
komputerowego pn. „Namegine”; 

• podpisano z Domem Maklerskim BDM S.A. umowę Funkcji Pośrednika Rejestracyjnego w związku z 
obowiązkową dematerializacją Akcji; 

• podpisano umowę inwestycyjną między Spółką, Venture INC ASI S.A. oraz Movie Games S.A. 
dotycząca m.in. sprzedaży 5.500.000 akcji będących w posiadaniu Venture INC na rzecz Movie 
Games; 

• dokonano spisania ostatnich zaległych należności wykorzystując odpis aktualizujący należności; 

• wypłacono wynagrodzenie Likwidatorowi Spółki. 
 
Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, według najlepszej wiedzy Spółki, w omawianym okresie nie 
wystąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej za okres objęty niniejszym raportem.  

 
 

IV. Przewidywany rozwój Spółki 
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Uchylenie likwidacji i zmiana Statutu Spółki pozwoli na kontynuację działalności oraz rozszerzenie jej o 
nowe usługi. 

 
 

V. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółki 
 

Nie wystąpiły. 
 

 

VI. Opis aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki 
 

Działalność Spółki jest finansowana z pożyczek udzielanych wcześniej Venture INC ASI SA. a obecnie 
przez Spółkę Pixel Crow Sp. z o.o. 
 
Aktualne zadłużenie Spółki wynosi 10.000,00 złotych – składa się na nie pożyczka otrzymana od Pixel 
Crow. Pożyczka udzielona Spółce jest oprocentowana na poziomie rynkowym. 
 
W roku 2020 Spółka nie wygenerowała przychodów z działalności operacyjnej, natomiast osiągnęła 
przychód ze sprzedaży efektów prac dotyczących programu komputerowego pn. „Namegine”. 
 
Spółka nie posiada zdolności kredytowej w bankach komercyjnych. 
 
 

VII. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
 

Nie wystąpiło. 
 
 

VIII. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady) 
 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 
 
 

IX. Instrumenty finansowe 
 

Nie dotyczy. 
 
 

X. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 
 

1. Ryzyko braku kontynuacji działalności 
 
Czynniki wpływające na zagrożenie kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od 
zakończenia badanego okresu: 
• Spółka poniosła stratę w roku badanym, 
• mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej, 
• brak pewności, że w przypadku kolejnej emisji akcji uda się znaleźć nabywców na akcje. 
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W celu eliminacji niepewności Spółka poczyniła następujące kroki: zmieniła profil działalności co 
może dać Spółce szansę na generowanie regularnego przychodu.  
 

2. Ryzyko utraty płynności 

 
Działalność Spółki finansowana jest w obecnej chwili wyłącznie z otrzymanych pożyczek. Spółka 
nie posiada możliwości uzyskania dodatkowego kapitału lub finansowania w inny sposób. 
Istnieje ryzyko utraty płynności w przypadku wypowiedzenia umów pożyczek lub braku 
przedłużenia terminów spłaty. 
W celu minimalizacji straty Spółka znacznie ograniczyła wydatki i obniżyła poziom wszystkich 
kosztów pośrednich dot. działalności Spółki. 
Nie ma też pewności, że nowy przedmiot działalności Spółki od razu zacznie generować przychód 
na odpowiednim poziomie. 
 
Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki Spółki. 
 

3. Ryzyko otrzymania kary w przypadku naruszenia przepisów 
 
Spółka zwraca uwagę na ryzyko otrzymania kar w przypadku naruszenia przepisów związanych z 
udziałem w publicznym obrocie akcjami na rynku NewConnect oraz bieżących i okresowych 
obowiązków sprawozdawczych. 
 
W celu minimalizacji ww. ryzyka Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną.  
 

4. Ryzyko biernej działalności Spółki na rynku alternatywnego obrotu akcjami 
NewConnect. 

 
W związku z opóźnieniami w realizacji przedmiotu działalności Spółki oraz stratami na wyniku 
finansowym, Spółka zwraca uwagę na ryzyko ze strony regulatorów (GPW, KNF) oraz potencjalne 
istnienie podstaw do zakwalifikowania do segmentu NC Alert lub w dłuższym okresie czasu 
nawet wykreślenia z listy spółek notowanych na alternatywnym rynku akcji. 
 
W celu minimalizacji ww. ryzyka Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, raportową 
oraz reguluje wszelkie znane jej zobowiązania wobec regulatorów. Ponadto Spółka w przypadku 
zakwalifikowania do segmentu NC Alert będzie dążyła do spełnienia warunków aby powrócić do 
segmentu NC Base.  
 
Zarząd Spółki, według najlepszej posiadanej wiedzy nie planuje doprowadzenia do sytuacji, w 
której akcje Spółki zostaną zdjęte z notowań na rynku alternatywnego obrotu akcjami 
NewConnect. 
 

5. Ryzyko związane z pandemią koronawirusa. 
 
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla 
ciągłości działalności Spółki. 
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Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności i wykonywania bieżących zadań, Spółka 
uważnie śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji 
gospodarczej.  
 
 

Damian Gasiński 
 

Prezes Zarządu 
Patent Fund S.A.  


