
Zarząd Laser-Med S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)
niniejszym informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. Emitent powziął informację,
iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał w dniu 2 sierpnia 2017 roku wpisu zmian Statutu
Spółki związanych z podjętymi w dniu 21 marca 2017 roku przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 12/2017 oraz
13/2017.

Na skutek zarejestrowanych przez Sąd zmian:

1) § 2 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

2) § 3 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności spółki jest:
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłączeniem holdingów finansowych;
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
63.12.Z - Działalność portali internetowych;
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;



66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet.”
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki
uwzględniający powyższe zmiany.

W związku z dokonaniem rejestracji zmian Statutu siedzibą Spółki jest miasto
Kraków. Adres siedziby to ul. Malwowa 30.

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.
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