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UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki
1.

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w
Katowicach uchwala zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:
w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, po pkt. „39)”, dodaje się pkt. od „40)” do „81)” o następującym
brzmieniu:
40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji
napojów,
58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów,
69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz
inżynierii lądowej i wodnej,
70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego,
73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
76) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
77) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
78) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
79) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
80) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego
statutu.
3. Zmiana przedmiotu działalności nastąpi bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się
na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez
Sąd rejestrowy.

