
Wykaz zmian Statutu Platige Image S.A.  

dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2021 r.  

 

1) Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki: 

 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

4) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 

5) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

6) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

7) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi, 

8) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

9) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

11) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

12) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

13) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

14) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

17) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 

18) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

19) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

20) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

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

22) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 

23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

25) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

26) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

27) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

28) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), 

29) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

30) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

31) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

32) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

33) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, 



34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 

35) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

36) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

37) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

38) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

39) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

40) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.” 

 

Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki: 

 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,  

2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,  

3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,  

4) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,  

5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

6) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

7) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

8) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi, 

9) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

10) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,  

11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,  

12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  

14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

15) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,  

16) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

17) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

18) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

20) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,  

21) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,  

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

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

26) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 

27) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

28) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

29) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,  



30) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

31) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

32) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), 

33) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

34) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

35) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  

36) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

37) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, 

38) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 

39) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

41) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,  

42) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,  

43) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  

44) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.” 

 

2) Dotychczasowe brzmienie §6a Statutu Spółki: 

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20 

000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji w 

terminie do 31 grudnia 2014 roku (kapitał docelowy). 

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń 

kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu 

spółek handlowych. 

3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji 

zamkniętej lub subskrypcji prywatnej. 

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga 

uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji. 

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części 

w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

6. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać zarówno w zamian za 

wkłady pieniężne jak i niepieniężne.” 

 

§6a Statutu Spółki został skreślony.  

 

3) Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 318 500,00 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli 

się na: 

a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o 

numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A –1425000, 



b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B 

o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B –475000, 

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000, 

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 

do 345000, 

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 

440 000, 

f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

Nowe brzmienie §7 ust.1 Statutu Spółki: 

  

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 318.500,10 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i 

dziesięć groszy) i nie więcej niż 342.500,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli 

się na: 

a)  1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o 

numerach od A –0010001 do A –0637500 i od A –0647501 do A –1425000, 

b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B 

o numerach od B – 010001 do B –212500 i od B –222501 do B –475000, 

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000, 

d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 

do 345000, 

e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 

440 000, 

f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000, 

g)nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 240.000  (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

4) Dotychczasowe brzmienie §7 ust.11 Statutu Spółki: 

 

„11 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście 

tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 334.500 zł (trzysta trzydzieści cztery tysięcy pięćset), 

to jest o kwotę wartości nominalnej nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze 

emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.” 

 

Nowe brzmienie §7 ust.11 Statutu Spółki: 

 

„11 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł 

(dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.” 

 

 


