
Wyszczególnienie błędnego oraz właściwego zapisu §6 Statutu Spółki 

 

Błędny zapis § 6 Statutu Spółki opublikowany w raportach bieżących nr 36/2014 z dnia 

16 września 2014 roku oraz 37/2014 z dnia 19 września 2014 roku: 

„1. Przedmiot działalności Spółki określony jest wg poniższej klasyfikacji PKD: 

1) PKD 55.10.Z  hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

2) PKD 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

3) PKD 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe  

4) PKD 55.90.Z  pozostałe zakwaterowanie 

5) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  

6) PKD 56.10.B  ruchome placówki gastronomiczne  

7) PKD 56.21.Z
 
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering)  

8) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

9) PKD 56.30.Z  przygotowywanie i podawanie napojów 

10) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza 

11) PKD 58.11.Z wydawanie książek 

12) PKD 58.13.Z wydawanie gazet 

13) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

14) PKD 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

15) PKD 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

16) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                    

i zarządzania 

17) PKD 73.11.Z  działalność agencji reklamowych  

18) PKD 73.12.A  pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio                        

i telewizji 

19) PKD 73.12.B  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

20) PKD 73.12.C  pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (internet)  

21) PKD 73.12.D  pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe                                   

w pozostałych mediach  

22) PKD 74.10.Z  działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

23) PKD 74.90.Z  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

24) PKD 79.11.A  działalność agentów turystycznych 

25) PKD 82.30.Z  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

26) PKD 85.59.B  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27) PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych 

28) PKD 93.19 Z pozostała działalność związana ze sportem 

29) PKD 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

30) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 

31) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

32) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

33) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

34) PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 

35) PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 



36) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

37) PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 

38) PKD 10.52.Z Produkcja lodów 

39) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

40) PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów 

ciastkarskich i ciastek 

41) PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 

42) PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

43) PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty 

44) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw 

45) PKD 10.85.Z Produkcja gotowych posiłków i dań 

46) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 

dietetycznej 

47) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli uchwała będzie 

podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego”.  

 

Właściwe brzmienie zapisu § 6 Statutu Spółki tekstu jednolitego Statutu Spółki: 

„Przedmiot działalności Spółki określony jest wg poniższej klasyfikacji PKD: 

PKD - 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

PKD - 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

PKD - 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe , 

PKD - 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie, 

PKD - 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,  

PKD - 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne , 

PKD - 56.21.Z
 
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering),  

PKD - 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

PKD - 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów, 

PKD - 58.19.Z
  
- pozostała działalność wydawnicza, 

PKD - 58.11.Z - wydawanie książek, 

PKD - 58.13.Z
 
- wydawanie gazet, 

PKD - 58.14.Z
 
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

PKD - 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

PKD - 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

PKD - 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

PKD - 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

PKD - 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji, 

PKD - 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 

PKD - 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (internet),  



PKD - 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach, 

PKD - 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

PKD - 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

PKD - 79.11.A – działalność agentów turystycznych, 

PKD - 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

PKD - 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

PKD - 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych, 

PKD - 93.19 Z – pozostała działalność związana ze sportem, 

PKD - 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” 




