Obowiązująca treść §2 ust. 1 Statutu Spółki
Statut Spółki
FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
…

1.

§2
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
2)
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
3)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
4)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
5)
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
6)
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
7)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
8)
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
9)
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.64.Z);
10) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71.Z);
11) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.72.Z);
12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
13) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
16) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
18) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
19) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
20) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
21) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
22) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
24) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
25) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
26) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Proponowana treść §2 ust. 1 Statutu Spółki
Statut Spółki
FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu

…

1.

§2
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
2)
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
3)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
4)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
5)
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
6)
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
7)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
8)
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
9)
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.64.Z);
10) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71.Z);
11) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.72.Z);
12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
13) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
14) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z);
17) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
19) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
20) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
21) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
23) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
25) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
27) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
28) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
29) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
30) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z);
31) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Obowiązująca treść §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki
Statut Spółki
FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
…

„§ 7
1. Prezes Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki, natomiast Wiceprezes
Zarządu reprezentuje spółkę wspólnie z prokurentem.
2. W wypadku Zarządu wieloosobowego, w sprawach przekraczających zakres zwykłych
czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres
zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie
prawem o wartości powyżej 100.000 (sto tysięcy) złotych.”

Proponowana treść §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki
Statut Spółki
FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
…
„§ 7
1. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W wypadku Zarządu wieloosobowego, w sprawach przekraczających zakres zwykłych
czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres
zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie
prawem o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.”

