
Uchwała nr __ 

z dnia 22 listopada 2016 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289 

 

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu 

art.416 §1 k.s.h., uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zastąpienie 

dotychczas przeważającej działalności Spółki na rzecz 47.91. Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 

sprzedaży wysyłkowej lub internet  oraz dodanie do §7 ust 1 Statutu Spółki następującego PKD: 

 

1.  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów 

metalowych – PKD 46.15.Z, 

2.  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i   

artykułów skórzanych- PKD 46.16.Z, 

3.    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 46.17.Z 

4.    Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów- PKD 46.18.Z, 

5.    Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- PKD 46.41.Z, 

6.    Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z, 

7.    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z, 

8.    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 

9.    Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z, 

10.  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z. 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 22 listopada 2016 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: 

 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr ___ w przedmiocie zmiany przedmiotu 

działalności Spółki  postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: 

 

Dodaje się w §7 ust. 1 następujący przedmiot działalności: 

 

„§7ust. 1 

49. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów 

metalowych – PKD 46.15.Z, 

50.  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i   

artykułów skórzanych- PKD 46.16.Z, 

51.    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 46.17.Z 

52.    Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów- PKD 46.18.Z, 

53.    Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- PKD 46.41.Z, 

54.    Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z, 

55.    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z, 

56.    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 

57.     Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z, 

58.    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.” 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 

 


