()ŚWIADCZENI[ ]\tAJĄTKo§

E

zdroje.

dnta 16.

l',] ,:L' ]

! r.

i i-:""s'
)
l
1, osoba składa]ąća ośŃiadczenie obowiązana jesi] do żgodn4qó ż Plawdą,
stalannegó i zuPelnego li},pełnienaa każde] ż rubryk,
prz].padku
ńle
żnajdu]ą w konkr€tn}m
2 .Teźeli Pośzćżegóine rubryki
żaśtosoqania, należy łPlsać "!ie dotvcżv",
], osói]a śk}adająca oświadczenie ot]ówf,ąźana jes]: określić P!zynaleźńóść
Poszczególnych składnikół najątko ych, doc}rodów i żóbó||iążan dó najątku
ódrębnego i nająŁku objęteqó ńalżeńśką wśPólnością najątkówą,
,ł, oświadczeEie o stanle nająŁko }Ę dotycży najątku w k.a]u a ża qranlćą,
_§. ośwaadćżenieó śtanle ma]ątko,"1m obe]nu]e równleź wierzylefnosca
Pienieżne
ó W ćźęśći A ośWiadc2enaa żawa.te są hfornać]e
]awne/ w ćżeścr B żaś
rnfornac]e niejaFne dótyćżąće adresu żaniesżkania sktada]ąćego oświadczenle
olaż niej sca potożenla naerućhónósć1,
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tytuł praHny: nie clotyćży
IIT.

1, Fosiadan udzlaiy i, s!ótkach handlo y.h z udzia]em qirnĄy.h
csób pra rych 1ub p|2edslębio.cólil V/ kiórych ucże.lnl.za
takie osoby - na]eży podać ].cżbe i emiteni]a udżia]óW:
nie dotyczy
udżialy ie staĄoNią pakieŁ liiekszy niź 103 udżiałó, W
spó}ce: 4ie dotyczy
Z Łego Łytu]d osią.]]nąIem(ę}an) H .okD ubiegi]T cochó.] F
wysokoŚci: lie dory.zy
2. Fosiadan Ddżia]y i inn},ci spótkach Ąard]cWlćh - na!eżV
podać ]iczbe i .n,]l_ert: ldżia}ó : ąie dciycz),
Z ieqo lylu}! osiąqnął=n(e]an] ]i roku ubi.gły]n c..hcd n
,ysokoŚci: nie doi}.zy

Iv,

i, Posiadan akc]e w spóikach handlodych ż u.]żiałengninny.]h
osób pratnych lub prżedsiębiolców, , kiórych u.]żeslnicża
Łakie osoby należy podać ]i.ube i enitenia akc_]!:
nie dotycż!r
akcje te stanowaą pakiet Flększy naż tOŁ akcji lj spólce:
nie dotycży
Z tego tytu}u osiągnąłen(ęłan)N .oku ubiegiyn .lcchód
1iysokoŚci: nie do]_yćży
2. PoSiadam akcje !, j.r]nycn spó}kach hand]c vch naieży poiać
]iczbę i emii.eILta ak.]i: nie doŁ_Vc2!
Z tego ŁyŁułf, csi.9.ąien(etarn) H rcku ubi.g]ylr coćhód h
WysokoŚcj.: nie co.ycży

|iaby]en(am) (nabyr nój nałżoąek|ż !iy}ą.żeniem nienia
piż}nateżnego do ]eqo mają.ku odfebneqc) od skarbJ 9JńsLrra,
innej państ otJ3 o5oby praWne], jednosIek SancrZa.]u
ie.yiorla]neqc. ich z rażkóti ]Jb od kcnunarrlej os.r, prawnel
nasŁępujące nicni., któi. pod]egalo Z.ycrlr ,r dIodże PIże.argu
na]eży po.tać op]is il],eni. L .]alę Ęabycia, od k.go: nie .ic.yczy
vT.

1. P.owadzę dzia]alnośćqospodarcza (na!eży podać f..ne pral,ną
i przedmiot d?lałarnoścr): nie dolyczy
osobiśćlenle dotyćży
- wspó]nie ż inrymj. osobana nie dolyćzy
Z "Lego iyiu]u oslągnąien(ęłam) fcku ubieq]rn !rZJ_chód
i dochóc w wysokości:nie dciyczy
2. zalządzaft\ ijziatalncścia qóspodar.zą ]ub je:ten
prżedsŁawi.ie]em petnomocnikiem takiej dża3}.]ności{ąa]eży
podać foEnę prahną 1 przedIioi dżiaaa]ąoścl)| 1ie doLycży
osobiścienie doiycz]/
- Nspólnie ż innVmj csobanr nie c]otycży
rołn ublegLrĘ dochód
Z Łego Lytulu osja.Jna}emlę}am)
^
H WysokoŚcr I rie c]olycży

VII.
l,i spóikach handlohych (nazHa, siedżii]a spółk1) : ąle doŁycż],'.
- jesten c?}onkien żarż.ldu(od kiedy) : nie doty.:zy
- jestem cułonkien .ady nadzorcZej (od kiedy) : nj,e .]oŁyćzy
jesien członkiem komisji reNizyjnej (od kaedy) : nle dotycży

Z teEo. !yiulu osią9ną]enL(elan)
, WysokoŚci: nie .]oi yc ż.l
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