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Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA („Emitent”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019
r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w § 6 statutu Emitenta uchwalonej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 lutego 2019 r. 

Dotychczasowa treść § 6 Statutu: 
„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfkacji Działalności: 
1. poligrafa i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
4. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
6. działalność wydawnicza (PKD 58),
7. działalność związana z produkcją flmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 
muzycznych (PKD 59),
8. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
9. telekomunikacja (PKD 61),
10. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 
62),
11. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
12. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
13. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
14. działalność frm centralnych (head ofces); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
15. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
18. działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
19. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w 
zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
20. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej (PKD 82),
21. edukacja (PKD 85),
22. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
23. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
24. działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
25. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
26. pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).”

Aktualna treść § 6 Statutu: 
Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfkacji Działalności: 
1. poligrafa i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
4. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
6. działalność wydawnicza (PKD 58),
7. działalność związana z produkcją flmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 
muzycznych (PKD 59),
8. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
9. telekomunikacja (PKD 61),
10. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 



62),
11. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
12. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
13. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
14. działalność frm centralnych (head ofces); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
15. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
18. działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
19. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w 
zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
20. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej (PKD 82),
21. edukacja (PKD 85),
22. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
23. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
24. działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
25. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
26. pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).
27. produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
28. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).

Spółka w załączeniu przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu, w brzmieniu uwzględniającym zmiany § 6 Statutu 
Spółki

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki 19042_PTWP tekst_jednolity v2.pdf
Osoby reprezentujące spółkę

Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu

https://newconnect.pl/ebi/files/110597-19042-ptwp-tekst-jednolity-v2.pdf
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