
§ 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 
 
Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  
1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, 
2. PKD 13.2 Produkcja tkanin, 
3. PKD 13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych, 
4. PKD 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, 
5. PKD 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich, 
6. PKD 14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich, 
7. PKD 14.3 Produkcja odzieży dzianej, 
8. PKD 15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, 

toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich, 
9. PKD 15.2 Produkcja obuwia, 
10. PKD 22.1 Produkcja wyrobów z gumy, 
11. PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 
12. PKD 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, 
13. PKD 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, 
14. PKD 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów, 
15. PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
16. PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 
17. PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, 
18. PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, 
19. PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 
20. PKD 46.16 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 

futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 
21. PKD 46.17 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
22. PKD 46.18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 
23. PKD 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 
24. PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
25. PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
26. PKD 47.41 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
27. PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
28.  PKD 47.51 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
29. PKD 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
30. PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
31. PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
32. PKD 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
33. PKD 47.72 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
34. PKD 47.75 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
35. PKD 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
36. PKD 47.82 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach, 



37. PKD 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
38. PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
39. PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
40. PKD 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
41. PKD 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski, 
42. PKD 49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 
43. PKD 49.32 Działalność taksówek osobowych, 
44. PKD 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
45. PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
46. PKD 49.41 Transport drogowy towarów, 
47. PKD 49.42 Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
48. PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów, 
49. PKD 64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
50. PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, 
51. PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
52. PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport, 
53. PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, 
54. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
55. PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
56. PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 
57. PKD 68.32 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 
58. PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
59. PKD 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; 
60. PKD 70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
61. PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, 
62. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
63. PKD 73.1 Reklama, 
64. PKD 73.11 Działalność agencji reklamowych, 
65. PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów, 
66. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 
67. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
68. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 
69. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
70. PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej, 
71. PKD 74.2 Działalność fotograficzna, 
72. PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
73. PKD 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
74. PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
75. PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację, 
76. PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
77. PKD 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych, 
 
§ 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu po zarejestrowaniu zmian w KRS 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 



 PKD 13.1 przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,  

 PKD 13.2 produkcja tkanin,  

 PKD 13.3 wykończanie wyrobów włókienniczych,  

 PKD 13.9 produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,  

 PKD 14.1 produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,  

 PKD 14.2 produkcja wyrobów futrzarskich,  

 PKD 14.3 produkcja odzieży dzianej,  

 PKD 15.1 wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb 
bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,  

 PKD 15.2 produkcja obuwia,  

 PKD 22.1 produkcja wyrobów z gumy,  

 PKD 22.2 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,  

 PKD 23.3 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,  

 PKD 23.4 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,  

 PKD 32.1 produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,  

 PKD 32.9 produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

 PKD 46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,  

 PKD 46.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,  

 PKD 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,  

 PKD 46.9 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  

 PKD 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 
futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,  

 PKD 46.17 działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów  
i wyrobów tytoniowych,  

 PKD 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 

 PKD 46.19 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

 PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

 PKD 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.5 sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

  PKD 47.51 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

 PKD 47.4 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,  



 PKD 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

 PKD 47.72 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.75 sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach,  

 PKD 47.82 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach,  

 PKD 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  

 PKD 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  
i targowiskami,  

 PKD 49.4 transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana  
z przeprowadzkami,  

 PKD 47.99 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami,  

 PKD 49.3 pozostały transport lądowy pasażerski,  

 PKD 49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,  

 PKD 49.32 działalność taksówek osobowych,  

 PKD 49.39 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

 PKD 49.41 transport drogowy towarów,  

 PKD 49.42 działalność usługowa związana z przeprowadzkami,  

 PKD 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,  

 PKD 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne,  

 PKD 64.9 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń  
i funduszów emerytalnych,  

 PKD 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

 PKD 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport,  

 PKD 66.1 działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  
i funduszów emerytalnych,  

 PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,  



 PKD 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 PKD 68.3 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,  

 PKD 68.32 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

 PKD 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,  

 PKD 69.2 działalność rachunkowo-księgowa;  

 PKD 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych,  

 PKD 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem,  

 PKD 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,  

 PKD 73.1 reklama,  

 PKD 73.11 działalność agencji reklamowych,  

 PKD 73.12 działalność związana z reprezentowaniem mediów,  

 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 miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet),  

 PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

 PKD 73.2 badanie rynku i opinii publicznej,  

 PKD 74.2 działalność fotograficzna,  

 PKD 74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 PKD 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  

 PKD 82.9 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

 PKD 85.6 działalność wspomagająca edukację,  

 PKD 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  

 PKD 94.1 działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych, 

 PKD 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 

 PKD 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 

 PKD 20.53.Z produkcja olejków eterycznych, 

 PKD 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 PKD 20.60.Z produkcja włókien chemicznych, 

 PKD 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

 PKD 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo  
i programami telewizyjnymi, 

 PKD 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

 PKD 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów, 



 PKD 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

 PKD 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem, 

 PKD 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

 PKD 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

 PKD 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych, 

 PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  
i podobna działalność, 

 PKD 63.12.Z działalność portali internetowych, 

 PKD 63.91.Z działalność agencji informacyjnych, 

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

 PKD 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 

 PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych. 

 
§ 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.400,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli 
się na 1.754.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, z czego:  

a) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 
1.000.000 (jeden milion), 

b) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 
(sześćset tysięcy). 

c) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery 
tysiące). 

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 
150.000 (sto pięćdziesiąt tysiące). 

 
§ 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu po zarejestrowaniu zmian w KRS 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 
złotych) i dzieli się na 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:  

1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A”  
o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),  

2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od  
1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).  

3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery 
tysiące). 

4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 
150.000 (sto pięćdziesiąt tysiące), 



5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 
12.500 (dwanaście tysięcy pięćset). 

 
§ 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 

 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach. 

 
§ 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu po zarejestrowaniu zmian w KRS 
 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub  
w Katowicach. 
 
 
 


