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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach hand.Loflych - nalezy poda6 liczbe i
emitenta akcj i

z tego tytulu osiqgnqlen ( elam) vr roku ubieglyn doch6d w

/V] F DtfiYQZ

nalery podaC opis mienia i date nabycia, od kogo:

IE NTY

VI

NIE DOr cz\

l\!P ofY C zV

- irsp6lnie z innymi osobami

i v.1-

z tego tytulu os iqgnqlem ( elam) vr roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysokosci: .ly.l.E .DQIydl\



2. zatzadza dzialalnogcia gospodarczq lub Jestefir

przedstawicielen pelnonocnikiem taki.ej dzialalDogci (nalety poda6 forne

. . .lrr.t r. . . op tyo.r, y

Hspo I 1ie / -nnln. o.'oba1

IE Dptvc.zy
Z tego tytulu oaiEgnalen ( elam) w roku ubi.eg].l'm doch6d

VII

I\/IE- DO YqZY

.Ctr.fl.|Z.Y...
- jestem czlonkien za!zadu (od kiedy)

....N.!E .DoI.v.LZ
- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od k

ttliE .DQ.IY.Lz

lrIII.

lE 00t yezY

.€/fr#f*il t+. 2* 6W, .l.E



IX

x

Skladniki nienia nchomego o wartoSci por{yrej 10.000 ztotych (mechanicznych
plzlpadku pojazd6r nechanicznych nale2y poda6 narle, model I
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Poryzsze osiriadczenle skladam Swiadomy(a), iz na Podstawie art'

233 S l Kodeksu karnego za podanie licprasdy lub zatajenie Prardy grozi kara
pozbawienia lrolnosci.
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