
Zmiany statutu  Spółki zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w dniu 
10.06.2010r. 
 
Poprzednie  brzmienie artykułu 5: 
„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i 
handlowej, a w szczególności: 

1. przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z, 
2. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z, 
3. produkcja ołowiu, cynku i cyny PKD 27.43.Z, 
4. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana PKD 18.24.Z, 
5. produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z, 
6. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z, 
7. sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z, 
8. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A, 
9. badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z, 
10. wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z, 
11. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A, 
12. tynkowanie PKD 45.41Z, 
13. zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z, 
14. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 45.43.A, 
15. sztukatorstwo PKD 45.43.B 
16. malowanie PKD 45.44.A, 
17. szklenie PKD 45.44.B, 
18. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z, 
19. sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.70.Z, 
20. pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z, 
21. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z. 
22. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G 
23. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13. Z 

działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12” 

 Obecne brzmienie artykułu 5: 

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, 
wytwórczej i handlowej, a w szczególności: 
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny, 
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 



PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych, 
PKD 43.31.Z Tynkowanie, 
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, 
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych, 
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i 
towarów giełdowych, 
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.” 


