
Uchwała Numer [ |
Nadzwyczajnego Welnęo Ęromedzenie
Spółki §półke Akcyjne z siedziĘ w Pile
w sprawic zmiany § ó ust 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Waln€ Zgromńzeńe Spółki uchwalą co
następuje:

§l.
Nadzwyczajne Walne Zgromńzenie Spółki postanawia dokonac następującej zrrriany w § 6 ust. l Statutu Społki poprzez
dodanie na§tępujących kategorii działalności:

05.10-Z Wydobywanie węgla kamiennego
O3.20-Z Wydobpvanie węgla brunafirego $ignitu)
06-10.Z Górnictwo ropy naftowej
06-20,Z Górnictwo gazu ziemnego
07.10.Z Gómictrvo rud zelaza
07.21.Z Gómictwo rud uranu i toru
07.29,Z Górnictwo pozostĄch rud metali nieżrclazrrych

08.1l.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwą skał wapiennych, gipsą kredy iłupków
08.|2.Z Wydobywanie inriru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.9l.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicanego oraz do produkcji nawońw
08.92.Z Wydobywarrie torfu
08.93.Z Wydobywanie soli
08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanię, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.10.Z Działalność u§fugowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
0990Ż Działalność usługowa wĘomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
24.4l.Z Produkcja metali szlachetrych
32.Ll.Z Produkcja monet
32.122 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

46-'12.Z Sprzedż huńowa metali i rud metali
46.76-Z Sprzedaż hurtowa pozostałych pĘroduktów
46.'17.Z Sprzedaz hurtowa odpadów i żomu
4690Z Sprzedź hurtowa niewyspecjalizowana
47,77.Z Sprzedaz detalicavzsgarków , zsguów i biżuterii prowadzona w wyspecjalŁowanych sklepach
47.78.Z SprzedaZ detalicara pozosta}ych nowych wyrobów prowadmna w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzsdń detaliczna arĘkułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.9l.Z Sprzedaz dstaliczna prowadzona przez domy sprzedaĄ wysyłkowej lub Intęrnęt

47.99.Z Pozostda sptzedń detaliczna prowad?§napo?Ą siecią sklęową straganami i targowiskami
62.0l.Z Działalność miązana z oprogramowaniem
62.02.2 Działalność zllitązulaz doradźwem w zakesie informatyki
62.03.Z Działalność zvłiązana z zuządzaniem urządzeniami informatycanymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zahesie tochnologii informatycznych i komputerowych
63.1l.2 Przetwarzanie danych; nrządzutię shonami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali intemetowych
63.91.Z Działalność agencji infonnacyjnych
63.W.Z Pozostała działalność usługowa w zał<resię informĄi, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.|9.Z Pozostałe pośrednictwo pienięźne

64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.9l.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe fonny udzielania łredytów
U.99.Z Pozostała finansowa dżała]ność usfugową gdzie indziej niesklasyfikowaną zwyłączeniem ubezpieczeń i

funduszów emerytalnych
65.1l.Z Ubezpieczenia na Ęcie
65,12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.Z Reasekuracja
6530Z Fundusze emerytalne
66.1 l.Z Zuządzanie rynkami finansowymi
66,12,Z Działalność maklęrska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowychq


