Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki MODECOM S. A.
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)
reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
2)
produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1),
3)
produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
4)
produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2),
5)
obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów
metalowych (PKD 25.6),
6)
produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
7)
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
8)
produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
9)
produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych (PKD 43.2),
12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych (PKD 45),
15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
(PKD 47),
17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
(PKD 49.4),
18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 64.9),
23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.1),
24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63),
25) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związanie z zarządzaniem (PKD
26) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 72.1),
28) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
30) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
31) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
32) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),

33) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
34) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
35) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2).
Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub
zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia
lub koncesji.”

Proponowane nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)
reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
2)
produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1),
3)
produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
4)
produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2),
5)
obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów
metalowych (PKD 25.6),
6)
produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
7)
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
8)
produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
9)
produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych (PKD 43.2),
12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych (PKD 45),
15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
(PKD 47),
17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
(PKD 49.4),
18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 64.9),
23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.1),
24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63),
25) działalność rachunkowo 0 księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
26) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związanie z zarządzaniem (PKD
70)
27) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

28)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 72.1),
29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
30) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
31) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
32) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
33) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
34) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
36) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2).
Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub
zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia
lub koncesji.”

