Proponowane zmiany treści Statutu Spółki „Elektromont” S.A. na walne zgromadzenie zwołane
na dzień 29 sierpnia 2022 r.

§ 1 Statutu Spółki
Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§1
Spółka działa pod firmą „ELEKTROMONT” Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy „ELEKTROMONT” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego
Proponowana zmiana § 1 Statutu Spółki:

§1
Spółka działa pod firmą ………………………. Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy ……………………….. S.A. oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki
Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 5 ust. 1
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Roboty budowlane specjalistyczne 43 PKD
2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41 PKD
3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 PKD
4) Produkcja urządzeń elektrycznych 27 PKD
5) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47
PKD
6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46 PKD
7) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3 PKD
8) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.1 PKD

9) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
64 PKD
10) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66 PKD
11) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68 PKD
12) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82 PKD
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22 PKD
14) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z
PKD
15) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z PKD
16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
PKD
17) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z PKD
18) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z PKD

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD):
1) Roboty budowlane specjalistyczne 43 PKD
2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41 PKD
3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 PKD
4) Produkcja urządzeń elektrycznych 27 PKD
5) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47
PKD
6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46 PKD
7) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3 PKD
8) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.1 PKD
9) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
64 PKD
10) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66 PKD
11) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68 PKD

12) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82 PKD
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22 PKD
14) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z
PKD
15) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z PKD
16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
PKD
17) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z PKD
18) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z PKD
19) wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z PKD
20) przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z PKD
21) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z PKD
22) handel energią elektryczną 35.14.Z PKD
23) wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z PKD
24) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z PKD
25) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z PKD
26) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacji 35.30.Z PKD
27) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z PKD
28) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z PKD
29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z PKD
30) zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z PKD
31) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z PKD
32) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z PKD
33) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z PKD
34) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z PKD
35) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami 39.00.Z PKD
36) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych 42.1 PKD
37) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z PKD
38) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z PKD
39) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane 42.99.Z PKD.”

§ 10 ust. 9 Statutu Spółki
Dotychczasowa treść - brak

Proponowana treść § 10 ust. 9 Statutu Spółki:

§ 10 ust. 9
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na
skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady
Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w
ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia
ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady
Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie

