
 

TREŚĆ ZMIAN STATUTU SPÓŁKI  

zarejestrowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta  

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

  

§ 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:  

  

Spółka jest prowadzona pod firmą 3R Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu  

firmy 3R Games S.A. 

  

do § 2 ust. 1 statutu Spółki dodano punkty od 43) do 57) o następującym brzmieniu: 

  

43) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)  

44) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)  

45) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)  

46) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)  

47) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)  

48) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)  

49) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)  

50) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)  

51) Sprzedaż  hurtowa  komputerów,  urządzeń  peryferyjnych  i 

 oprogramowania (PKD 46.51.Z)  

52) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)  

53) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)  

54) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)  

55) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)  

56) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)  

57) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z) 
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§ 3 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:  

  

1. Kapitał zakładowy wynosi 7 363 788,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta 

sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 

73.637.880 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy 

osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:  

a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A;  

b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;  

c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;  

d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D;  

e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E;  

f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G;  

g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji 

zwykłych na okaziciela serii H;  

h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;  

i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;   

j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K.  

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z 

o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. 

Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 

udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą 

w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I, J wydane zostały w zamian za wkład 

pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio  

Mobile sp. z o.o.  


