
Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Grupy Nokaut S.A. 

podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu 

Spółki w ramach pkt. 7 porządku obrad NWZ, zwołanego na dzień 7 listopada 2013 roku: 

 

§ 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:  

1) Telekomunikacja (PKD 62)  

2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (PKD 62) 

3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 

4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2) 

5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z) 

6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z) 

7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z) 

8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A) 

11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B) 

12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C) 

13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD 73.12.D) 

14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z) 

15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery (PKD 77.33.Z) 

16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) 

17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) 

18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą (PKD 82.1)  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:  

1) Telekomunikacja (PKD 61)  

2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (PKD 62) 

3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 

4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2) 

5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z) 



6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z) 

7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z) 

8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A) 

11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B) 

12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C) 

13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD 73.12.D) 

14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z) 

15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery (PKD 77.33.Z) 

16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) 

17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) 

18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą (PKD 47.99.Z)  

19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 

20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) 

21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z) 

22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z) 

23) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) 

24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) 

25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z) 

26) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 

27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z) 

28) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 

29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) 

31) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) 

32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z) 

33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z) 

34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z) 



35) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z) 

36) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.75.Z) 

37) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.71.Z) 

38) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z) 

39) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.77.Z) 

40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z) 

41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B) 

42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1) 

 

 


