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§ 6 STATUTU 

TREŚĆ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA 

„§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 

3) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

4) 64.91.Z Leasing finansowy, 

5) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

6) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, 

7) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

8) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 

9) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

10) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego 

zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 

dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 

 

§ 6 STATUTU 

TREŚĆ PROPONOWANA W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

„§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki 

do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie 

z określoną polityka inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

2) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego 

zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 

dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 


