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Rejestru Sądowego 

 

Było: 

Art. 6. 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, 

handlowej i usługowej, a w szczególności:------------------------------------------------------------------- 

1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-------------------------------------------- 

2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z),------------------------------------------------------------------------- 

3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 

62.03.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),------------------------------- 

5) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z),------------------------------------------------------------------- 

6) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),---------------------------------------------------- 

7) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),--------------------- 

8) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),------------------ 

9) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-------------------------------------------------------------- 

10)  wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),--- 

11)  wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),---------------------------------------------------------------- 

12)  pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),----------------------------------------- 

13)  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),--------- 

14)  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),---------------------------------- 

15)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z),----------------------------------------------------------------------------------------- 

16)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z),---------------------------------------------------------------------- 

17)  działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),------------------------------------------- 

18)  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),------------------------------------------------------ 

19)  reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),---------------------------- 

20)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B),------------------------------------------------------------------------------------------------ 



21)  badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20.Z),-------------------------------------------- 

22)  działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),--------- 

23)  działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),------------------------------- 

24)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z),------------------------------------------------------------------------ 

25)  pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-------------------------------------- 

26)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),---------------------------------------------------------------- 

27)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).--  

 

Jest: 

Art. 6. 

Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------- 

1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,------------  

2) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, ---------------------------------- 

3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 

46.19.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z, ----------- 

5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 

46.51.Z, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6)  sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

–   PKD 46.52.Z, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,--------------------------------------------- 

8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -PKD 

47.91.Z,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami - PKD 47.99.Z,-------------------------------------------------------------------------------- 

10) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z, ------------------------------------- 

11) wydawanie książek - PKD 58.11.Z, -------------------------------------------------------------------- 

12)      wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -PKD 58.12.Z,----------- 

13)  wydawanie gazet - PKD 58.13.Z, ---------------------------------------------------------------------- 

14)  wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, ----------------------------- 

15)    pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,------------------------------------------------- 

16) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 

PKD 59.11.Z, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



17)  działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi  - PKD 59.12.Z, -------------------------------------------------------------------------- 

18)  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 

PKD 59.13.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, ----------------------------------------- 

20)  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z, ---------------- 

21) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z, ----------------------------------------- 

22)  nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 

60.20.Z, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z, ----------------------- 

24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z, ---------------------------------------------------------- 

25) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z, --------------------------- 

26) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z, ---------------------------- 

27) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, ------------------------------------- 

28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z, ---------------- 

29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, --------- 

30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych – PKD 62.09.Z, ----------------------------------------------------------------------- 

31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność – PKD 63.11.Z, ----------------------------------------------------------------------------- 

32) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, ------------------------------------------------- 

33) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, ----------------------------------------------- 

34) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

– PKD 63.99.Z, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

35)    pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,---------------------------------------------- 

36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 

68.20.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, ----------------- 

38) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,  ---------------- 

39) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych – PKD 70.10.Z, ---------------------------------------------------------------------------- 

40) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

– PKD 70.22.Z, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

41) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,---------------------- 

42) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B, ------------------------------------------ 

43) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z, -------------------------------------------------------- 



44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 

73.12.A, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 

73.12.B, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

46)  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) - PKD 73.12.C, --------------------------------------------------------------------------------- 

47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 

73.12.D, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, --------------------------------------------------- 

49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,--------------------- 

50) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,------------------------------------------------------------- 

51) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, ------------------------------------------ 

52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -------------------------------------------------------------------- 

53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -------------- 

54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

– PKD 77.12.Z, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

55) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z, --------------------------------- 

56) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 

77.33.Z, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, ----------------------------------------------------------- 

58) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, -------------------------------------------------- 

59) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 

PKD 78.10.Z, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

60) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z,---------- 

61) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

– PKD 79.90.C, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

62) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PK D 82.11.Z,---------  

63) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z, -------------------------------- 

64) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z, -------------------------------- 

65) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, --------- 

66) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, ----------------------------------------------------------- 

67) działalność archiwów - PKD 91.01.B, ---------------------------------------------------------------- 



68)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. ----------------------------- 

69)    pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z.----------  

 


