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ztego tr/tutuosi4gn4lem(qlam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.
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PowyzszeoswiadczenieskladamSwiadomy(
a), iz napodstawieart. 233$ I Kodeksukarnegoza
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Niewla$ciwe
[1]
skre$lid.
[2f Nie dotyczy dzialalno$ciwytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji ro$Iinnej
i
zakresiegospodarstwa
rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczychsp6tdzielni mieszkaniowvch.
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