
Wykaz zmian Statutu Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 sierpnia 2022 r. 

 

• § 4. ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: 

„§ 4. 

1. Przedmiotem  działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

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

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji. (18.20.Z), 

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

4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. (26.30.Z), 

5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. (26.40.Z), 

6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. (26.51.Z), 

7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. (26.80.Z), 

8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. (33.13.Z), 

9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 

drobnych wyrobów metalowych. (46.14.Z), 

10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. (46.19.Z), 

11) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5), 

12) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z), 

13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), 

14) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.(47.59.Z), 

15) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. (47.63.Z), 

16) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9), 

17) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2), 

18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.(59.20.Z), 

19) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), 

20) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (61.20.Z), 

21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 

22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (62.0), 

23) Działalność usługowa w zakresie informacji (63), 

24) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 

25) Leasing finansowy (64.91.Z), 

26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 

27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 

28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2), 

29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 



30) i zarządzania. (70.22.Z), 

31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(73.12.C), 

32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

33) w pozostałych mediach (73.12.D), 

34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

35) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery (77.33.Z), 

36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 

37) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), 

38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

39) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 

40) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z), 

41) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 

(66.12.Z), 

42) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 

43) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z).” 

 

 

• Dotychczasowa treść § 4. ust 1. Statutu Spółki brzmiała następująco: 

„§ 4. 

1. Przedmiotem  działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

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

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji. (18.20.Z), 

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

4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. (26.30.Z), 

5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. (26.40.Z), 

6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. (26.51.Z), 

7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. (26.80.Z), 

8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. (33.13.Z), 

9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 

drobnych wyrobów metalowych. (46.14.Z), 

10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. (46.19.Z), 

11) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5), 

12) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z), 

13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), 

14) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.(47.59.Z), 

15) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. (47.63.Z), 

16) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9), 



17) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2), 

18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.(59.20.Z), 

19) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), 

20) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (61.20.Z), 

21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 

22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (62.0), 

23) Działalność usługowa w zakresie informacji (63), 

24) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 

25) Leasing finansowy (64.91.Z), 

26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 

27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 

28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2), 

29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

30) i zarządzania. (70.22.Z), 

31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(73.12.C), 

32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

33) w pozostałych mediach (73.12.D), 

34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

35) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery (77.33.Z), 

36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 

37) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), 

38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

39) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 

40) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z), 

41) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 

(66.12.Z).” 

 


