
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NANOTEL S.A. RESTRUKTURYZACJI  

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 

czerwca 2016 r. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje treść 

dotychczasowych zapisów Statusu oraz projekt ich zmiany: 

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu: 

„§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 
42.21.Z); 

2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 
42.22.Z); 

3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z); 

4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD: 43.99.Z); 

5) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z); 
6) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z); 
7) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD: 80.20.Z); 
8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z); 
9) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z); 
10) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z); 
11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z); 
12) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z); 
13) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD: 43.13.Z); 
14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem  budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(PKD: 41.20.Z); 
15) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD: 

41.10.Z); 
16) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z); 
17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z); 
18) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z); 
19) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z); 
20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z); 
21) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD: 77.32.Z); 
22) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z); 
23) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD: 61.10.Z); 
24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (PKD: 61.20.Z); 
25) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.30.Z); 
26) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD: 61.90.Z); 
27) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z); 
28) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD: 64.30.Z); 
29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z); 
30) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej (PKD: 46.63.Z); 



31) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 
46.51.Z); 

32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD: 
46.19.Z); 

33) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 
43.99.Z); 

34) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
(PKD: 78.10.Z); 

35) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z); 
36) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z); 
37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD: 72.11.Z); 
38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD: 72.19.Z); 
39) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z); 
40) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z); 
41) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z); 
42) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.21.Z); 
43) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.22.Z); 
44) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z); 
45) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z); 
46) Pozostałe sprzątanie (PKD: 81.29.Z); 
47) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z); 
48) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD: 63.99.Z); 
49) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z); 
50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z); 
51) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z); 
52) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z); 
53) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z); 
54) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z); 
55) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 

73.12.A); 
56) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 

73.12.B); 
57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD: 73.12.C); 
58) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD: 73.12.D); 
59) Działalność w zakresie architektury (PKD: 71.11.Z); 
60) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z); 
61) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i 

motocyklowych (PKD: 28.11.Z); 
62) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD: 

28.12.Z); 
63) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD: 28.13.Z); 
64) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD: 28.14.Z).” 

 

 



Proponowana zmiana treści § 4 ust. 1 Statutu polega na dodaniu punktów od 65 do 67, w 

wyniku czego § 4 ust. 1 Statutu uzyska następujące brzmienie: 

„§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 
42.21.Z); 

2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 
42.22.Z); 

3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z); 

4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD: 43.99.Z); 

5) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z); 
6) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z); 
7) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD: 80.20.Z); 
8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z); 
9) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z); 
10) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z); 
11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z); 
12) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z); 
13) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD: 43.13.Z); 
14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem  budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(PKD: 41.20.Z); 
15) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD: 

41.10.Z); 
16) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z); 
17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z); 
18) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z); 
19) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z); 
20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z); 
21) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD: 77.32.Z); 
22) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z); 
23) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD: 61.10.Z); 
24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (PKD: 61.20.Z); 
25) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.30.Z); 
26) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD: 61.90.Z); 
27) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z); 
28) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD: 64.30.Z); 
29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z); 
30) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej (PKD: 46.63.Z); 
31) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 

46.51.Z); 
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD: 

46.19.Z); 
33) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 

43.99.Z); 



34) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
(PKD: 78.10.Z); 

35) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z); 
36) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z); 
37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD: 72.11.Z); 
38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD: 72.19.Z); 
39) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z); 
40) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z); 
41) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z); 
42) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.21.Z); 
43) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.22.Z); 
44) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z); 
45) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z); 
46) Pozostałe sprzątanie (PKD: 81.29.Z); 
47) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z); 
48) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD: 63.99.Z); 
49) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z); 
50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z); 
51) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z); 
52) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z); 
53) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z); 
54) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z); 
55) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 

73.12.A); 
56) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 

73.12.B); 
57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD: 73.12.C); 
58) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD: 73.12.D); 
59) Działalność w zakresie architektury (PKD: 71.11.Z); 
60) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z); 
61) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i 

motocyklowych (PKD: 28.11.Z); 
62) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD: 

28.12.Z); 
63) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD: 28.13.Z); 
64) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD: 28.14.Z); 
65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD: 46.14.Z);  
66) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

(PKD: 46.52.Z); 
67) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z).  

 

 

 


