
Zmiany w Statucie Spółki  

uchwalone przez  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC SA z siedzibą w Tarnowie 

w dniu 12 lipca 2016 r. 

 

 

Uchwalone brzmienie §6 ust. 1 Statutu: 

 

„§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z 

zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje 

a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;  

b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;  

d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;  

e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;  

f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;  

g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;  

h) 43.31.Z Tynkowanie;  

i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;  

j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;  

k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;  

l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;  

m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;  

n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;  

p) 49.41.Z Transport drogowy towarów;  

q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;  

r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;  

s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;  

t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;  

u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;  

v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;  

w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  

y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;  

z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;  

aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.  

ab) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.  

ac) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych.  

ad) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych.  

ae) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.  

af) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.  

ag) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”  

 

 

Poprzednie brzmienie §6 ust. 1 Statutu:  
„§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z 

zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:  

a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;  



b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;  

d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;  

e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;  

f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;  

g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;  

h) 43.31.Z Tynkowanie;  

i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;  

j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;  

k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;  

l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;  

m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;  

n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;  

p) 49.41.Z Transport drogowy towarów;  

q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;  

r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;  

s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;  

t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;  

u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;  

v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;  

w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  

y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;  

z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;  

aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.” 

 

 

Zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem zarejestrowania przez Sąd. 


