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Informacja nt. nowych postanowień Statutu KGL Spółka Akcyjna  

zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. uchwałą nr 18 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany 

§ 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanowiło: 

1. dokonać zmiany §1 ust. 2  Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:  

„Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska.”  

2. dokonać zmiany §1 ust. 3  Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść: 
„Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficzno-

słownego.” 

 

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. uchwałą nr 19 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie 

zmiany  § 3 ust. 6 Statutu Spółki postanowiło: 

1. dokonać zmiany §3 ust. 6  Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść: 

„Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na 
przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru 
przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie odpowiadała średniemu kursowi akcji 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy 
przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie zapłacona  
w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd.” 

 

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. uchwałą nr 20 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie 

zmiany  § 2 Statutu Spółki postanowiło: 

3. dokonać zmiany §2  Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść: 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 
 a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);  
 b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 
 c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
 d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 
 e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);  
 f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 

41.20.Z);  
g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 
h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);  
i) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 
j) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);  
k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); 
l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 
m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);  
n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);  
o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A); 
p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 
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q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 
r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);  
s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 
t) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 
v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 

63.11.Z); 
x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);  
y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 
z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);  
aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); 
bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);  
cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);  
dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla 

przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 
ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 

(PKD 46.12.Z); 
ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13. Z); 
gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków  

i samolotów (PKD 46.14.Z);  
hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego  

i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);  
ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 

futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);  
jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 

46.17.Z); 
kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 

46.18.Z); 
 ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); 
mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 
nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);  
oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego (PKD 46.74.Z);  
pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);  
qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 
rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);  
ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z); 
tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z);  
uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);  
vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);  
ww) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  
xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
 yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z);  
zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 
aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); bbb) 

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 
74.90.Z);  

ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);  
ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);  
eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);- 
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ff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z); 
ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z); --hhh) 

produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 
materiałów (PKD 28.96.Z);  

iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
28.99.Z);  

jjj) przeładunek towarów (PKD 52.24); 
kkk) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);  
lll) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 
mmm) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 
nnn) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);   
ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 

62.09.Z);  
ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).”  


