
Obowiązująca treść § 7 ust. 1. Statutu Spółki:  

„1 Przedmiotem działania Spółki jest:  
1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,  
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,  
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,  
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,  
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,  
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,  
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z,  
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,  
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,  
10. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,  
11. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,  
12. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,  
13. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,  
14. produkcja wyrobów budowlanych z betonu– PKD 23.61.Z,  
15. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu– PKD 23.62.Z,  
16. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,  
17. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,  
18. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,  
19. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,  
20. produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,  
21. produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,  
22. produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,  
23. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,  
24. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,  
25. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 
PKD 41.20.Z,  
26. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,  
27. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,  
28. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,  
29. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 
PKD 43.22.Z,  
30. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,  
31. tynkowanie – PKD 43.31.Z,  
32. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,  
33. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,  
34. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,  
35. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,  
36. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,  
37. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,  
38. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 
46.13.Z,  
39. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 
drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,  
40. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,  
41. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 
46.73.Z,  
42. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 
domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,  



43. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,  
44. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,  
45. pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,  
46. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,  
47. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,  
48. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,  
49. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,  
50. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,  
51. działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,  
52. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 
70.22.Z,  
53. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,  
54. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 
PKD 77.12.Z,  
55. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,  
56. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,  
57. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z. 
58. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z 
59.sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 
46.73.Z”  
 

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:  

”1 Przedmiotem działania Spółki jest:  
1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,  
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,  
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,  
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,  
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,  
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,  
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z,  
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,  
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,  
10. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,  
11. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,  
12. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,  
13. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,  
14. produkcja wyrobów budowlanych z betonu– PKD 23.61.Z,  
15. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu– PKD 23.62.Z,  
16. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,  
17. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,  
18. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,  
19. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,  
20. produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,  
21. produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,  
22. produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,  
23. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,  
24. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,  
25. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 
PKD 41.20.Z,  



26. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,  
27. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,  
28. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,  
29. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 
PKD 43.22.Z,  
30. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,  
31. tynkowanie – PKD 43.31.Z,  
32. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,  
33. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,  
34. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,  
35. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,  
36. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,  
37. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,  
38. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 
46.13.Z,  
39. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 
drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,  
40. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,  
41. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 
46.73.Z,  
42. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 
domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,  
43. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,  
44. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,  
45. pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,  
46. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,  
47. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,  
48. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,  
49. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,  
50. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,  
51. działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,  
52. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 
70.22.Z,  
53. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,  
54. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 
PKD 77.12.Z,  
55. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,  
56. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,  
57. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,  
58. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,  
59. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 
46.73.Z, 
60. pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z.” 


