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Dane szczegółowe: 
 

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka") w związku z 

podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2014r. uchwały nr 18 

w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki i uchwały nr 19 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę, przekazuje dotychczasowe brzmienie §3 

Statutu, treść uchwalonych zmian §3 Statutu Spółki oraz w załączeniu tekst jednolity Statutu 

Spółki jw. 

 

 

 

Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu Spółki:  

 

 

 

" Przedmiotem działalności Spółki jest:  

 

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn. 

 

2. Produkcja złączy i śrub. 

 

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego. 

 

4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 

 

5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. 

 

6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 

 

7. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków. 

 

8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. 

 

9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 

 

10. Produkcja pojemników metalowych. 

 

11. Produkcja opakowań z metali. 

 



12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. 

 

14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów. 

 

15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. 

 

16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 

 

17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. 

 

18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek. 

 

19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 

20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. 

 

21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 

 

22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 

 

23. Transport drogowy towarów. 

 

24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych. 

 

25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania." 

 

 

 

 

 

Treść uchwalonych zmian §3 Statutu Spółki:  

 

 

 

"Przedmiotem działalności Spółki jest:  

 

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn. 

 

2. Produkcja złączy i śrub.  

 

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego.  

 

4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.  

 



5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach.  

 

6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.  

 

7. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków.  

 

8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.  

 

9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych.  

 

10. Produkcja pojemników metalowych.  

 

11. Produkcja opakowań z metali.  

 

12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 

13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.  

 

14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów.  

 

15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.  

 

16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.  

 

17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.  

 

18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek.  

 

19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej.  

 

20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.  

 

21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.  

 

22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.  

 

23. Transport drogowy towarów.  

 

24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych.  

 

25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.  

 

26. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.  

 

27. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.  

 



28. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.  

 

29. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.  

 

30. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.  

 

31. Produkcja barwników i pigmentów.  

 

32. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych.  

 

33. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.  

 

34. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.  

 

35. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych.  

 

36. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.  

 

37. Produkcja klejów.  

 

38. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 

39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami.  

 

40. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

 

41. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.  

 

42. Produkcja elementów elektronicznych.  

 

43. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 

44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych.  

 

45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali."  

 

 

 

 

 

Zmiany w Statucie Spółki wymagają rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd 

Rejestrowy. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu stosownego wpisu w KRS, Zarząd Spółki 

niezwłocznie poinformuje o tym osobnym raportem bieżącym.  

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 



rynku NewConnect"  
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