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Osoba sldadająca oświadczen'le obowiązana
nia kajd'eJ'r rJr''bryŁ
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zgodnego z prawdą §tarannego l zupełnego wypełnie-
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#rri"dc'zżnie majątkołre doży.u! mająrr(u y kłaju i za granicąoświadczenie majątkofe obeimuje ównież yierł,ternościpieniężne.
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§podarczej przez osoby pełniące funkcje pudicae (Dz U. Nr 106, poz 679. z 1998 r. Nr 1lą poz 715 i Nr 162,
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_ naleł podać licńę i emitenla akqi:

akcje te stanoyią pakiet więks4y, nź ,| 0pń akqi w sŃłce:

.__....

z tego t/du osiągnąlem(ęłam) W roku ubĘłyrn docfiód w lr}łsokości:
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Powyzsze oświadczenie składam świadorny(a), ż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie.
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Nie ootyrzy dziatalności ryyt$órczej w rolnictwie w zakresie prodlkqi foślinnej i zayierzęcej, w formie i
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