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Zmiany w Statucie Spółki Krezus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu informuje o treści planowanych zmian w Statucie Spółki Krezus
S.A. Punkt dotyczący zmian Statutu Spółki znajduje się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku.
1. Dotychczasowa treść Art. 7 Statutu Spółki
Artykuł 7
7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
2)nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
3)nabywanie innych papierów wartościowych;
4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.
7.2.Przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.
7.3.Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza
wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:
1)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
2)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
3)kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
4)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
5)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
6)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
7)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
8)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
9)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
10)górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
11)górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
12)górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
13)górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
14)wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, ska ł wapiennych, gipsu, kredy i
łupków (PKD 08.11.Z);
15)wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
16)pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)
17)działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
18)działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
19)produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
20)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
21)działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
22)działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
23)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
24)działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.3.Z);
25)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
26)transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);
27)transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
28)transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
29)działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
30działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
31)wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
32)wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
33)wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
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33)wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
34)wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
35)wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
36)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 77.39.Z);
37)działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
38)działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.2.Z0);
39)pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
40)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
2. Proponowana treść Art. 7 Statutu Spółki:
Artykuł 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
2)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
3)transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);
4)transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
5)transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
6)działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
7)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
8)działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
9)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
10)działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
11)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
12)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
13)działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.3.Z);
14)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
15)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
16)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
17)kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
18)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
19)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
20)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
21)działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
22)wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
23)wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
24)wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
25)wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
26)wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
27)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 77.39.Z);
28)działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
29)działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.2.Z0);
30)pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
31)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
32)górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
33)górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
34)górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
35)górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
36)wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, ska ł wapiennych, gipsu, kredy i
łupków (PKD 08.11.Z);
37)wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
38)pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)
39)działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
40)działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
41)produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z).
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