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ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI 
uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku 
 

 

Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki: 
 

1. Firma Spółki brzmi Dr Kendy Spółka Akcyjna. 

2. Spółka moŜe uŜywać nazwy skróconej Dr Kendy S.A., jak równieŜ wyróŜniającego ją znaku graficznego.” 

 

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki: 

 

1. Firma Spółki brzmi BOA Spółka Akcyjna.  

2. Spółka moŜe uŜywać nazwy skróconej BOA S.A., jak równieŜ wyróŜniającego ją znaku graficznego. 

 

 

Obecne brzmienie § 8 Statutu Spółki: 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 

2) 46.36.Z - SprzedaŜ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 

3) 47.24.Z - SprzedaŜ detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

4) 47.11.Z - SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywność napojów i wyrobów tytoniowych, 

5) 46.43.Z - SprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŜytku domowego, 

6) 46.52.Z - SprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 

7) 49.31.Z - Transport lądowy pasaŜerski, miejski i podmiejski, 

8) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasaŜerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

9) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych, 

10) 47.91.Z - SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub Internet, 

11) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność, 

12) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem, 

13) 45.11.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

14) 45.19.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

15) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 

16) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów, 

17) 46.19.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów roŜnego rodzaju, 

18) 46.90.Z - SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana, 

19) 47.19.Z - Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

20) 77.11.Z - Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek, 

21) 77.12.Z - Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

22) 77.34.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu wodnego, 

23) 77.35.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu lotniczego, 

24) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

25) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

26) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi, 

27) 68.10.Z - Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek, 

28) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

29) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

30) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

31) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeŜny pasaŜerski, 

32) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeŜny towarów, 

33) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasaŜerski, 

34) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów, 

35) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

36) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

37) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
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38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

39) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

40) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

41) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, 

42) 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

43) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

44) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

45) 61.30Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

46) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,  

47) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

48) 62.09.Z- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

49) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

50) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

51) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (cal center), 

52) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 

53) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, 

54) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

55) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 

 

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: 
 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 45.11.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

2) 45.19.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

3) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 

4) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów, 

5) 46.19.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów roŜnego rodzaju, 

6) 46.90.Z - SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana, 

7) 47.19.Z - Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

8) 47.91.Z - SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub Internet, 

9) 49.31.Z - Transport lądowy pasaŜerski, miejski i podmiejski, 

10) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasaŜerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

11) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

12) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeŜny pasaŜerski, 

13) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeŜny towarów, 

14) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasaŜerski, 

15) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów, 

16) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,  

17) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

18) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

19) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

21) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

22) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, 

23) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

24) 64.91.Z - Leasing finansowy, 

25) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielenia kredytów, 

26) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

27) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

28) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 

29) 68.10.Z - Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek, 

30) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi, 

31) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

32) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

33) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

34) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

35) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
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36) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem, 

37) 73.1 - Reklama, 

38) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

39) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,  

40) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

41) 77.11.Z - Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek, 

42) 77.12.Z - Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

43) 77.21.Z - WypoŜyczanie i dzierŜawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

44) 77.22.Z - WypoŜyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp, 

45) 77.29.Z - WypoŜyczenia i dzierŜawa pozostałych artykułów uŜytku osobistego i domowego 

46) 77.34.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu wodnego, 

47) 77.35.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu lotniczego, 

48) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 

49) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, 

50) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

51) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych, 

52) 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

53) 81.2 - Sprzątanie obiektów 

54) 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 

55) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 

56) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 

57) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

58) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, 

59) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

JeŜeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka 

zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności”. 

 


