
ZMIANY STATUTU DOKONANE PODCZAS  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRODNO S.A.  

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2019 R. 

 
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu 

 

 
Treść dokonanych zmian Statutu 

 
§ 6 ust. 1 

 
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności jest: 

a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  
b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i 

sprzętu oświetleniowego,  
c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,  
d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na 

własny rachunek,  
e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie 

pozostałych towarów z wyłączeniem: 
magazynowania i przechowywania paliw 
gazowych,  

f) 49.41.Z Transport drogowy towarów,  
g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,  
h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych,  

i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, 
sprzętu i wyposażenia,  

j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu 
oświetleniowego,  

k) 47.19.Z  Pozostała  sprzedaż  detaliczna  
prowadzona  w  niewyspecjalizowanych sklepach,  

l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń 
elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i 
konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego),  

m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów 
osobowych i furgonetek,  

n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w 
zakresie informatyki,  

o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego 
projektowania.  
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zakresie informatyki,  
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p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca 
usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych. 

 
§23 

 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz 
reprezentowania Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu 
samodzielnie. 

 

 
§23 

 
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 
oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy 
czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub 
rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki 
składa członek Zarządu działający samodzielnie. W 
przypadku Zarządu wieloosobowego do składania 
oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy 
czynnościach polegających rozporządzaniu prawem lub 
zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy 
złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy 
złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu.”  
 

 


