
Raport bieżący nr 8/2017 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki 

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że zmierza zmienić Statut Spółki przez wykreślenie w art. 6 

ust 1 Statutu Spółki punktu 56) o treści: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

i punktu 58) o treści: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na 

zlecenie. Uchwalone zmiany dotyczą działalności przewidzianej w Statucie Spółki ale nie 

prowadzonej przez Spółkę i nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności.  

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.  

Dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 1  Statutu Spółki: 

Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, 

budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, 

zlecenie albo w komisie w zakresie: 

 
Lp. Kod PKD Definicja działalności 

1 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

2 01.2 Uprawa roślin wieloletnich 

3 01.4 Chów i hodowla zwierząt 

4 01.47.Z Chów i hodowla drobiu 

5 
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

6 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

7 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

8 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

9 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

10 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

11 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 

12 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

13 

10.86.Z 

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 

dietetycznej 

14 

10.89.Z 

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

15 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

16 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

17 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych 

18 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 

19 
33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń 

20 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

21 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

22 

35.2 

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w 

systemie sieciowym 

23 

35.30.Z 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 



24 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

25 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

26 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

27 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

28 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

29 

43.2 

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych 

instalacji budowlanych 

30 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

31 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

32 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 

33 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 

34 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

35 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

36 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 

37 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 

38 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

39 

47.2 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

40 

47.22.Z 

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

41 

47.7 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

42 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach 

43 

47.9 

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

44 

49.4 

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami 

45 49.50 Transport rurociągowy 

46 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów 

47 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport 

48 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

49 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 

50 

56.2 

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i 

pozostała gastronomiczna działalność usługowa 

51 

58.1 

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

52 61 Telekomunikacja 

53 

62.0 

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana 

54 

63.1 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; działalność portali internetowych 

55 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 

56 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

57 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

58 

68.3 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na 

zlecenie 



59 69.10.Z Działalność prawnicza 

60 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

61 

70.10.Z 

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych 

62 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 

63 

72.1 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych 

64 73.1 Reklama 

65 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

66 75.00.Z Działalność weterynaryjna 

67 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

68 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

69 

77.40.Z 

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim 

70 

79 

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 

oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 

związane 

71 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

72 86.2 Praktyka lekarska 

73 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 

 

Proponowane brzmienie art.6 ust. 1: 

Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, 

budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, 

zlecenie albo w komisie w zakresie: 

 
Lp. Kod PKD Definicja działalności 

1 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

2 01.2 Uprawa roślin wieloletnich 

3 01.4 Chów i hodowla zwierząt 

4 01.47.Z Chów i hodowla drobiu 

5 
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

6 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

7 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

8 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

9 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

10 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

11 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 

12 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

13 

10.86.Z 

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 

dietetycznej 

14 

10.89.Z 

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

15 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

16 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 



17 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych 

18 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 

19 
33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń 

20 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

21 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

22 

35.2 

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w 

systemie sieciowym 

23 

35.30.Z 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

24 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

25 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

26 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

27 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

28 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

29 

43.2 

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych 

instalacji budowlanych 

30 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

31 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

32 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 

33 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 

34 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

35 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

36 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 

37 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 

38 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

39 

47.2 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

40 

47.22.Z 

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

41 

47.7 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

42 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach 

43 

47.9 

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

44 

49.4 

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami 

45 49.50 Transport rurociągowy 

46 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów 

47 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport 

48 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

49 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 

50 

56.2 

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i 

pozostała gastronomiczna działalność usługowa 

51 

58.1 

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania 



52 61 Telekomunikacja 

53 

62.0 

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana 

54 

63.1 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; działalność portali internetowych 

55 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 

56 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

57 69.10.Z Działalność prawnicza 

58 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

59 

70.10.Z 

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych 

60 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 

61 

72.1 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych 

62 73.1 Reklama 

63 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

64 75.00.Z Działalność weterynaryjna 

65 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

66 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

67 

77.40.Z 

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim 

68 

79 

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 

oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 

związane 

69 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

70 86.2 Praktyka lekarska 

71 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 

 


