
 
 

 

WYLICZENIE ZMIAN STATUTU 
 
 

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: 

 

„§ 6. 

Przedmiot działalności Spółki 

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:  

1) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  

2) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych,  

3) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  

4) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

5) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim,  

6) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,  

7) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.”  

 

Proponowane nowe brzmienie § 6 statutu: 

 
„§ 6. 

Przedmiot działalności Spółki 

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: ----------------------------------------  

1) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  

2) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych,  

3) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  

4) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

5) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim,  

6) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,  

7) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

8) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

9) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,  

10) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.”  

 
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu: 

 

„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i 

Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 

lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” 

 

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 2 statutu: 

 
„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa 

i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 

lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” 

 
 



 
 

 

Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu: 
 

„§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” 

 
Proponowane nowe brzmienie § 18 statutu: 

 
„§ 18. 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” 

 


