
 

            

  

 

KOMUNIKAT 

dotyczący zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm., dalej: 

„ustawa o ofercie”) wobec spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000410247 

W dniu 24 maja 2017 r., z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego wydana została decyzja, 

mocą której: 

I. zakazano spółce PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie dalszego 

prowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą  

w Warszawie, 

II. orzeczono o opublikowaniu na koszt spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą 

w Warszawie informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną  

i subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

emitowanych przez spółkę PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 

w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa, które może mieć istotny wpływ  

na ocenę papierów wartościowych spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą  

w Warszawie, tj. oferowanych akcji serii C oraz pozostałych akcji notowanych  

w Alternatywnym Systemie Obrotu-NewConnect, polegającego na prowadzeniu przez spółkę 

PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie działalności alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 10a w związku z art. 8a ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 8b 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm. dalej: 

„ustawa o funduszach”) z naruszeniem art. 70a ust. 2 ustawy o funduszach. 

Spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez publikację w dniu  

3 marca 2017 r. memorandum informacyjnego rozpoczęła ofertę publiczną akcji zwykłych  

na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z publicznie dostępnych informacji 

(memorandum informacyjne, raport bieżący Nr 9/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., strona internetowa 

Spółki: http://www.pixelvc.pl/, raport kwartalny Spółki za I kwartał 2017 r.) wynika, że w styczniu 

2017 r. spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Blue Ocean 

Media S.A., której przedmiotem działalności było świadczenie kompleksowych usług 

marketingowych) dokonała zmiany nazwy oraz profilu działalności tj. rozpoczęła działalność 

inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych polegającą na inwestowaniu w spółki z tej 

branży. 

Spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2017 r. rozpoczęła 

prowadzenie działalności charakterystycznej dla alternatywnej spółki inwestycyjnej (dalej: „ASI”)  

w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach. Istotą tej działalności jest zbieranie aktywów od wielu 

inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką 

inwestycyjną. Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy o funduszach podmiot 

zarządzający ASI przed podjęciem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej obowiązany jest 

na podstawie art. 70a ust. 1 i 2 uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie 
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działalności przez zarządzającego ASI lub uzyskać wpis do rejestru zarządzających ASI. Spółka 

PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, ze względu na wartość aktywów 

wynikającą ze sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2017 r., jest podmiotem podlegającym 

obowiązkowi wpisu do rejestru zarządzających ASI. Na dzień wydania wskazanej na wstępie decyzji 

spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nie została wpisana do rejestru, 

o którym mowa powyżej. Wobec powyższego spółka ta prowadzi działalność z naruszeniem 

przepisów ustawy o funduszach.  

 

Należy także wskazać, iż zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy 

o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615, dalej: „ustawa 

nowelizująca”) wprowadzającej m.in. do ustawy o funduszach przepisy dotyczące zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy 

nowelizującej, tj. 4 czerwca 2016 r., wykonywały działalność charakterystyczną dla alternatywnej 

spółki inwestycyjnej objęte są 12 – miesięcznym okresem przejściowym, podczas którego 

zobowiązane są dostosować prowadzoną działalność do nowych wymogów ustawowych. Powyższy 

przepis nie ma jednak zastosowania do PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

z uwagi na fakt, iż spółka w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej nie prowadziła działalności 

charakterystycznej dla alternatywnej spółki inwestycyjnej. Opisaną działalność spółka zaczęła 

prowadzić w styczniu 2017 roku, tj. po wejściu w życie ustawy nowelizującej. Komisja zwraca 

uwagę, że wskazany przepis przejściowy ma jedynie zastosowanie do podmiotów, które na dzień 

wejścia w życie ustawy nowelizującej wykonywały działalność poddaną reglamentacji gospodarczej, 

nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów, które rozpoczęły prowadzenie takiej działalności 

po tej dacie. 

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Nadzoru Finansowego zakazała spółce PIXEL VENTURE 

CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych  

na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę PIXEL 

VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Prowadzenie działalności bez uprzedniego 

uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, w tym gromadzenie kapitału w drodze oferty 

publicznej akcji, z uwzględnieniem szczegółowo wskazanego powyżej stanu prawnego i faktycznego 

należało ocenić jako rażące naruszenie prawa, które może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. oferowanych 

akcji serii C oraz pozostałych akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu - NewConnect. 

 

Decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna. Decyzji w zakresie przytoczonego powyżej rozstrzygnięcia 

został natomiast nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

Spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką notowaną na rynku 

ASO-NewConnect prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie. 


