Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133), Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej, także jako „Spółka”) przekazuje
proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 października 2014 roku:

dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”
otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.”

dotychczasowy tytuł dokumentu o treści:
„Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”
otrzymuje brzmienie:
„Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”
dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„1.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
3) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
7) działalność szpitali (86.10.Z),
8) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
9) działalność paramedyczna (86.90.D),
10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
12) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
14) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
15) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
16) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
17) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z),
18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
19) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
20) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
24) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
26) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

nauka języków obcych (85.59.A),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
sprzedaż
detaliczna
napojów
alkoholowych
i
bezalkoholowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.72.Z),
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.73.Z),
sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.75.Z),
sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.78.Z),
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z),
sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących (46.44.Z),
sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/
(73.12.C),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
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działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (66.19.Z),
71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
(70.10.Z),
73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
77) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
80) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),
84) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
91) wydobywanie torfu (08.92.Z),
92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),
93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),
94) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (77.40.Z).”
otrzymuje brzmienie:
„1.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
3) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
7) działalność szpitali (86.10.Z),
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
działalność paramedyczna (86.90.D),
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z),
pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
nauka języków obcych (85.59.A),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
sprzedaż
detaliczna
napojów
alkoholowych
i
bezalkoholowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.72.Z),
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.73.Z),
sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.75.Z),
sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.78.Z),
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z),
sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
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47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących (46.44.Z),
sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/
(73.12.C),
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (66.19.Z),
działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
(70.10.Z),
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),
pozostałe drukowanie (18.12.Z),
pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
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działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
wydobywanie torfu (08.92.Z),
produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),
produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (77.40.Z),
96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),
97) szkoły podstawowe (85.20.Z)."
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)

dotychczasowa treść § 24 Statutu Spółki o treści:
„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Legnicy lub we Wrocławiu lub
w Warszawie.”
otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”
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