
 

Załącznik nr 1c do Planu połączenia z dnia 9 grudnia 2022 r. 

- Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ALUPROF  

Spółka Akcyjna dotyczącej zmian w Statucie spółki 

 

PROJEKT UCHWAŁY 

 

„ Uchwała   nr ..................... 

Walnego Zgromadzenia ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej podjęta 

w dniu ..................w sprawie zmian w statucie Spółki.  

 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 4) Statutu Spółki, 

Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:  

 

 1. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z 
2. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z 
3. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania PKD 16.29.Z 
4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z 
5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z 
6. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z 
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z 
8. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z 
9. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z 
10. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu PKD 23.61.Z 
11. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu PKD 23.62.Z 
12. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B 
13. Odlewnictwo żeliwa PKD 24.51.Z 
14. Odlewnictwo staliwa PKD 24.52.Z 
15. Odlewnictwo metali lekkich PKD 24.53.Z 
16. Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi PKD 24.54.A 
17. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 24.54.B 
18. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z 
19. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.12.Z 
20. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 25.21.Z 
21. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.29.Z 
22. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 25.50.Z 
23. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z 
24. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z 
25. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców  PKD 25.71.Z 
26. Produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z 
27. Produkcja narzędzi 25.73.Z 
28. Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z 
29. Produkcja opakowań z metali 25.92.Z 
30. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PKD 25.93.Z 
31. Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z 
32. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

25.99.Z 
33. Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.41.Z 
34. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.49.Z 
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z 
36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z 
37. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 
38. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami PKD 39.00.Z 



 

39. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z 
40. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z 
41. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z 
42. Malowanie i szklenie 43.34.Z 
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z 
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych 46.12.Z 
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z 
46. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 

samolotów 46.14.Z 
47. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 

46.18.Z  
48. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z 
49. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z 
50. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z 
51. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z 
52. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z 
53. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z 
54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z 
55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z 
56. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z 
57. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z 
58. Transport drogowy towarów 49.41.Z 
59. Magazynowanie i przechowywania pozostałych towarów 52.10.B 
60. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z 
61. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C 
62. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z 
63. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z 
64. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z 
65. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z 
66. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 
67. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 72.19.Z 
68. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z 
69. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z 
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z 
71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z 
72. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z 
73. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 77.39.Z 

74. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z” 
 

 

Za powyższą uchwałą oddano.......głosów.” 
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