
 

Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna  

Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2021  

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 1 dodaje się ppkt u) w 
następującym brzmieniu: --------------------------------------- 
 
„§ 8 ust. 1 pkt u): Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) --------------  

 

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki  

Przed zmianą: 

§ 8. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, 
produkcyjnej i usługowej w kraju i za granicą w imieniu własnym, a także w 
pośrednictwie we wszystkich formach współpracy i kooperacji z partnerami 
zagranicznymi i krajowymi, eksport, import towarów i usług, a w szczególności: ---  
a) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22. Z); -----------------------------------------------------------------  
b) Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);---------  
c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B); -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); --------------------------------------------  
e) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 

66.21.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  
f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. 

(PKD 66.29.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  
g) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);---------------------------------  
h) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); --------------------------------------  
i) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20..Z); --------------------------------------  
j) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); ------------------------------  
k) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); ---------------------------------------------------------  
l) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -------------------------------------------  
m) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 

49.39.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  
n) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 45.20.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  
o) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); --------  
p) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 

45.11.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  



q) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 
66.21. Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  

r) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); ---------------------------------  

s) Działalność świadczona przez agencję inkasa działalność biura kredytowe 
(PKD 82.91.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  

t) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

 

Po zmianie: 

§ 8. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności 
handlowej, produkcyjnej i usługowej w kraju i za granicą w imieniu własnym, a 
także w pośrednictwie we wszystkich formach współpracy i kooperacji z 
partnerami zagranicznymi i krajowymi, eksport, import towarów i usług, a w 
szczególności: --------------------------------------------------------------------------------------  

a) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania (PKD 70.22. Z); --------------------------------------------------------------------  

b) Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);---------  
c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B); -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); --------------------------------------------  
e) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 

66.21.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  
f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. 

(PKD 66.29.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  
g) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);---------------------------------  
h) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); --------------------------------------  
i) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20..Z); --------------------------------------  
j) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); ------------------------------  
k) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); ---------------------------------------------------------  
l) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -------------------------------------------  
m) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 

49.39.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  
n) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 45.20.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  
o) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); --------  
p) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 

45.11.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  



q) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 
66.21. Z); -----------------------------------------------------------------------------------------  

r) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); ---------------------------------  

s) Działalność świadczona przez agencję inkasa działalność biura kredytowe 
(PKD 82.91.Z); ----------------------------------------------------------------------------------  

t) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

u) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) -----  
 


