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Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 24/2016 

 

UZASADNIENIE  

do projektów uchwał nr 4/31/05/2016 oraz 5/31/05/2016 w sprawie zmiany 

Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walny Zgromadzeniu VISTAL GDYNIA S.A. 

zwołanym na dzień 31 maja 2016r. 

 

 

Szanowni Akcjonariusze Vistal Gdynia S.A., 

 

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. 

(zwanej dalej „Spółką”) zwołanego na dzień 31 maja 2016r. przewiduje podjęcie uchwał 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(„PKD”).  

 

Uchwała nr 4/31/05/2016 przewiduje dodanie do PKD Spółki nowego przedmiotu 

działalności jakim jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), w związku z 

powzięciem na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały nr 

3/31/05/2016 o połączeniu spółek: VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. i 

Marsing Investments sp. z o.o. Zmiana Statutu w tym zakresie uzasadniona jest 

przejęciem praw własności przemysłowej w efekcie połączenia ze spółką zależną Holby 

Investments sp. z o.o. i rozpoczęcie prowadzenia przez Vistal Gdynia S.A. działalności w 

zakresie m.in. udostępniania praw własności przemysłowej.  

Uchwała nr 5/31/05/2016 przewiduje zmianę PKD Spółki polegającą na jego uzupełnieniu 

o jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, tj. 25.11.Z – 

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. Przedmiotowa zmiana uzasadniona jest 

treścią art. 40 pkt 1) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

zgodnie z którym: „W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż 

dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, 

z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla 

oddziału”. Ustawodawca w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która 

weszła w życie dnia 01 grudnia 2014r., zobowiązał podmioty wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego do dostosowania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym do wyżej 

cytowanego nowego brzmienia art. 40 pkt 1) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, 

nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. 
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