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l, osba 5kład ająd oĆwladd.n ie o bowląbńa ,.n do zgod nego ż e 6wdł

2.Jeielipo'Ę4ólnarubrykinie.naidująWkÓŃrdrymFłFdkuDnB
3, o.obl sldadłąd jen ołreślii eĘynal.źióść po,eesólnyó *ladnlłóW

ńanikowy.h, do.hodów iuoboaiąrań dd ńajątku od.ębneso i nająlku objęieso malieńską wlpólnółĘ

oś}i.d.Enl..9bi|.ń.lątkoqmddyąyńaiąlkuwkalulźgl ką.
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1, Posadam udzhly W spólka.h handlNy.h ż udżDłem sm]niych ośób pźwnych lub pĘed§iębiorców,

wktóry.hudenniaąlak]€osoby naaiypodaćltżbęiemitenbudżalów:
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1, Posjadam ak.j€ w spółlach handowych ż udżiatem gniinyćh ośób prawnych |ub pżedsięb]oftóW,

w klórych !d.śnl.żą lakie osoby nżlejy podać lcbę i emibnta akcj]:
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Nńtl€mcm) lnńll mói nalźoneL ż Wyląn€nem m€nż pnynar€źnqo do ]ago mająiku odrĘbnego)
inn€j pańslwowe] coby pEwre], ]ednctk ińonądu ierylól]alne8o, i.h

zwązków, komunane] osoby prawnei ub żWłku metopo bln.go n

zbycuwdrodże pnehĘu n.leiy podaćopis m]en a id ę dabyc a, od |€o:

1. Prowadrśdu]a|a noićiospódarc4 {iależy podać forme

W spółłźch hand]owv.h lnłwa, !iedżiba sp,rk )

lnie do.hody os ągane ż tyiułu żahldn]enia lub innei dźlałalności ż obkow€i |ub ża]ęa ż podani€m
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- jenem olonkeń romiśnlewDyjie] (od kied'

zlecotńuluo3iągnąlem(ętźm)Wnku!biegtymdochódw!ysoroaci: .,., ,,L,)r'.,€.
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