
ZESTAWIENIE 
dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz zmian Statutu 

dokonanych uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 8 maja 2013r. 

 
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki LENA LIGHTING S.A. 
 
Dotychczasowe brzmienie: 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) 
2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),  
3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),  
4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  (PKD 22.21.Z),  
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),  
6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),  
7) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  (PKD 27.32.Z),  
8) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),  
9) Produkcja szkła gospodarczego (PKD 23.13.Z),  
10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z),  
11) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  (PKD 25.50.Z),  
12) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),  
13) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),  
14) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),  
15) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),  
16) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 25.99.Z),  
17) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),  
18) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),  
19) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),  
20) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),  
21) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 
22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),  
23) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  
24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  (PKD 68.20.Z),  
25) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),  
26) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 77.12.Z),  
27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ------- 
28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),  
29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  (PKD 77.32.Z),  
30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),  
31) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),  
32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 

46.52.Z). 
 
Zmienione brzmienie: 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) 
2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),  



3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),  
4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  (PKD 22.21.Z),  
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),  
6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),  
7) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  (PKD 27.32.Z),  
8) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),  
9) Produkcja szkła gospodarczego (PKD 23.13.Z),  
10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z),  
11) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  (PKD 25.50.Z),  
12) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),  
13) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),  
14) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),  
15) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),  
16) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

25.99.Z),  
17) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),  
18) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),  
19) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),  
20) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),  
21) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 
22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),  
23) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  
24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  (PKD 68.20.Z),  
25) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),  
26) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 

77.12.Z),  
27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ------- 
28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),  
29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  (PKD 77.32.Z),  
30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),  
31) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),  
32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 

46.52.Z), 
33) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

(PKD 43.22.Z).  
 


