
W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: 

 

Dotychczas obowiązująca treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

 

„1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i 

usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie: 

01.11.Z   Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

01.13.Z   Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych 

01.16.Z  Uprawa roślin włóknistych 

01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.27.Z  Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 

01.29.Z  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 

01.30.Z  Rozmnażanie roślin 

01.46.Z  Chów i hodowla świń 

01.50.Z  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

01.62.Z  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach 

01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

10.11.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

10.12.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

10.13.Z  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 

10.84.Z  Produkcja przypraw 

10.85.Z  Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

10.91.Z  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

10.92.Z  Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

33.13.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 

33.14.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych  

36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

46.11.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 

46.13.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 



46.14.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów 

46.17.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych 

46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów 

46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 

46.23.Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

46.24.Z  Sprzedaż hurtowa skór 

46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

46.32.Z  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

46.34.A  Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 

46.34.B  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 

46.35.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 

46.36.Z  Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 

46.37.Z  Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 

46.38.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 

46.39.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.47.Z  Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

46.52.Z  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

46.66.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 

46.73.Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

46.74.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego 

47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.22.Z  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.23.Z  Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.25.Z  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.26.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.29.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.30.Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

47.41.Z  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.42.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 



47.43.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

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

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

targowiskami 

49.41.Z  Transport drogowy towarów 

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

52.2.  Działalność usługowa wspomagająca transport 

55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów 

61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej 

61.30.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 

61.90.Z  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

63.12.Z  Działalność portali internetowych 

64.19.Z  Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

64.20.Z  Działalność holdingów finansowych 

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 

64.91.Z  Leasing finansowy 

64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów 

64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 

68.   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

69.10.Z  Działalność prawnicza 

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych 

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja 



70.22.Z     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

71.11.Z.  Działalność w zakresie architektury 

71.12.Z     Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

73.1.   Reklama 

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

77.3.   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych 

79.11.A  Działalność agentów turystycznych 

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych 

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 

79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

85.5  Pozaszkolne formy edukacji 

93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” 

 

otrzymała brzmienie: 

 

„1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i 

usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie: 

01.11.Z   Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

01.13.Z   Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych 

01.16.Z  Uprawa roślin włóknistych 

01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.27.Z  Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 

01.29.Z  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 

01.30.Z  Rozmnażanie roślin 

01.46.Z  Chów i hodowla świń 

01.50.Z  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

01.62.Z  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach 

01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

10.11.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

10.12.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

10.13.Z  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 



10.84.Z  Produkcja przypraw 

10.85.Z  Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

10.91.Z  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

10.92.Z  Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

33.13.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 

33.14.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych  

36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

46.11.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 

46.13.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

46.14.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów 

46.17.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych 

46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów 

46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 

46.23.Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

46.24.Z  Sprzedaż hurtowa skór 

46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

46.32.Z  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

46.34.A  Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 

46.34.B  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 

46.35.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 

46.36.Z  Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 

46.37.Z  Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 

46.38.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 

46.39.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.47.Z  Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

46.52.Z  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

46.66.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 



46.73.Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

46.74.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego 

47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.22.Z  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.23.Z  Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.25.Z  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.26.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.29.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.30.Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

47.41.Z  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.42.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.43.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

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

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

targowiskami 

49.41.Z  Transport drogowy towarów 

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

52.2.  Działalność usługowa wspomagająca transport 

55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów 

61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej 

61.30.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 

61.90.Z  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 



62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

63.12.Z  Działalność portali internetowych 

64.19.Z  Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

64.20.Z  Działalność holdingów finansowych 

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 

64.91.Z  Leasing finansowy 

64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów 

64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 

68.   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

69.10.Z  Działalność prawnicza 

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych 

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja 

70.22.Z     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

71.11.Z.  Działalność w zakresie architektury 

71.12.Z     Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

73.1.   Reklama 

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

77.3.   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych 

79.11.A  Działalność agentów turystycznych 

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych 

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 

79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

85.5  Pozaszkolne formy edukacji 

82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura 

93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” 

 


