
 

 

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA 

Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. 
 

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 501 w zw. z art. 520 § 3 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („k.s.h.”) w związku z 

planowanym połączeniem Vivid Games S.A. (zwaną dalej Vivid Games lub Spółką Przejmującą) oraz Vivid 

Games Spółka Akcyjna S.K.A.  (zwaną dalej VG SKA lub Spółką Przejmowaną) w dniu 21 października 2020. 

 

Celem niniejszego Sprawozdania jest wskazanie najistotniejszych motywów, którymi kierował się 

Komplementariusz VG SKA, tj. spółka Vivid Games przy podejmowaniu decyzji o połączeniu, wskazanie podstaw 

prawnych połączenia i jego uzasadnienia ekonomicznego. 

 

1. Spółki biorące udział w połączeniu. 

A. Spółka Przejmująca 

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156, NIP: 

9671338848, REGON: 340873302, o kapitale zakładowym 2 794 546,50 zł w całości wpłaconym. 

 

Akcje Vivid Games są przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. 

 

B. Spółka Przejmowana 

Vivid Games Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna. z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 

Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000480276, NIP: 9671358288, REGON: 341490603,  o kapitale zakładowym 123 944,00 zł w 

całości wpłaconym 

 

Vivid Games jest jedynym akcjonariuszem VG SKA posiadającym 123 944 akcje VG SKA. Vivid Games 

jest również jedynym komplementariuszem VG SKA. 

 

2. Sposób łączenia 

A. Połączenie Vivid Games z VG SKA nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH, tj. 

przez przeniesienie całego majątku VG SKA na Vivid Games bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Vivid Games oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. 

 

B. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games z uwagi na 

fakt, że Vivid Games jest jedynym akcjonariuszem i jedynym komplementariuszem VG SKA, w związku 

z czym, zgodnie z art. 366 § 1 KSH nie jest uprawniona do objęcia akcji własnych w zamian za akcje 

posiadane w Spółce Przejmowanej.  

 

C. W wyniku połączenia VG SKA zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. 

 

D. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Vivid 

Games (art. 522 KSH), uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy VG SKA (art. 522 KSH) oraz zgody 

komplementariusza VG SKA (art. 522 KSH).  

 

E. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie Vivid Games. 

 



 

3.  Podstawy prawne połączenia. 

A. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana 

bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

B. Z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych (art. 366 k.s.h.), połączenie zostanie przeprowadzone 

bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.  

C. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na 

niespełnienie przesłanek określonych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

 

4. Ekonomiczne uzasadnienie połączenia. 

A. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem 

reorganizacji struktury kapitałowej grupy kapitałowej Vivid Games (Grupy) w celu zwiększenia 

efektywności, poprawy rentowności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy. 

B. Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, 

w której podmiotem dominującym jest Vivid Games. Jedynym akcjonariuszem i komplementariuszem 

VG SKA jest Spółka Przejmująca Z ekonomicznego punktu widzenia przejęcie Spółki Przejmowanej nie 

będzie się zatem wiązać z faktycznym powiększeniem majątku Spółki Przejmującej. Celem połączenia 

jest natomiast uporządkowanie i uproszczenie struktury właścicielskiej w ramach Grupy. 

C. Połączenie ma służyć także wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów 

finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się 

będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku 

jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie. Jednocześnie połączenie doprowadzi do 

wyeliminowania wzajemnych zobowiązań pomniejszających wyniki jednostkowe łączących się 

podmiotów. 

D. Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy, poprzez jej 

konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów. Ponadto, w wyniku połączenia zwiększona 

zostanie przejrzystość struktury kapitałowej dla inwestorów, co wpłynie korzystnie na wizerunek Vivid 

Games jako spółki dominującej w Grupie. 

E. Spółka Przejmowana zostały powołana jako podmiot szczególnego przeznaczenia, w pełni zależny od 

Vivid Games w celu wykorzystania w ramach realizacji konkretnych przedsięwzięć związanych z 

działalnością gospodarczą prowadzoną przez Vivid Games. Połączenie wyeliminuje wewnętrzne 

transakcje w ramach Grupy, co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, a także ograniczy 

obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów i 

prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powyższe będzie miało również 

pozytywny efekt na wynik jednostkowy podmioty dominującego w Grupie (Spółki Przejmującej).. 

F. W związku z powyższym uzasadnione stało się podjęcie decyzji o przejęciu Spółki Przejmowanej przez 

Spółkę Przejmującą. 

 

5. Podsumowanie 

A. Przesłanki prawne oraz ekonomiczne, zarówno w odniesieniu do łączących się spółek, jak i dla ich 

wspólników (akcjonariuszy) wskazują na zasadność połączenia spółek w sposób przedstawiony 

powyżej. Dzięki połączeniu osiągnięte zostaną wymierne korzyści zarówno w sferze ekonomicznej jak i 

organizacyjnej. 

B. Mając na uwadze powyższe, Komplementariusz VG SKA niniejszym rekomenduje akcjonariuszom 

przedstawioną koncepcję połączenia spółek, jak również podjęcie uchwały w sprawie połączenia 

spółek. 

 

 

 



 

 
 
 

________________________ 
Remigiusz Kościelny 

Prezes Zarządu Komplementariusza 
 
 

 
 
 

________________________ 
Jarosław Wojczakowski 

Wiceprezes Zarządu Komplementariusza 
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