
Załącznik nr 3 

 

Projekt zmiany Statutu spółki 

Harper Hygienics S.A. 

w związku z połączeniem 

Harper Hygienics S.A. 

z Harper Trade Sp. z o.o. 

 

W związku z połączeniem Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z 

Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), planowana jest zmiana 

brzmienia ust. 4.1 Statutu Spółki Przejmującej. 

Dotychczasowe brzmienie ust. 4.1 Statutu Spółki Przejmującej: 

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 

4.1.1 produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności 

usługowej; 

4.1.2 produkcja włóknin; 

4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

4.1.4 produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych; 

4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

4.1.6 produkcja włókien chemicznych; 

4.1.7 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych; 

4.1.8 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 

4.1.9 sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 

4.1.10 pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; 

4.1.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

4.1.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

4.1.13 wynajem nieruchomości na własny rachunek; 

4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi; 

4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej; 

4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym. 

 

W wyniku połączenia ust. 4.1 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie: 



4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 

4.1.1 produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności 

usługowej; 

4.1.2 produkcja włóknin; 

4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

4.1.4 produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych; 

4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

4.1.6 produkcja włókien chemicznych; 

4.1.7 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych; 

4.1.8 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 

4.1.9 sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 

4.1.10 pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; 

4.1.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

4.1.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

4.1.13 wynajem nieruchomości na własny rachunek; 

4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi; 

4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej; 

4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym; 

4.1.18 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 

4.1.19 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

4.1.20 reklama. 

 

W imieniu Harper Hygienics S.A. 

 

 

_______________________________ 

podpis 

W imieniu Harper Trade Sp. z o.o. 

 

 

_______________________________ 

podpis 

 


