
SUPLEMENT DO DOKUMENTU ZAWTERAJACEGO

INFORMACJE O OFERCIE
(dalej: ,,Suplement")

Niniejszy material ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie
wymaga udostgpnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum
informacyjnego.

w zwiqzku z ofertq publicznq akcji na okaziciela, serii F, oferowanych przez

emitenta - spolkq dziatajqcq pod firmq: ctELEsNlcA sp6LKA AKGYJNA,
wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru sqdowego,
prowadzonego przez sqd Rejonowy Lublin-wschod w Lublinie z siedzibq w
swidniku Vl wydzial Gospodarzy Krajowego Rejestru sqdowego, pod numerem:

0000746994, NIP: 5372643441, REGoN: 3811688044 cietesnica 22, 21-so4
Rokitno (dalej: ,,Sp6Nka", ,,Emitent" lub ,,CieleSnica',), w uzupelnieniu tre6ci
przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym, opublikowanym na stronie
urvnru.akcie.cielesnica.com (dalej: ,,Dokument lnformacyjny") sp6lka wskazuje
n astgpujqce informacje uzu pelniajqce:

t.

Na stronie 3 Dokumentu Informacyjnego, w czqsci w kt6rej wskazano podstawowe

informacje o Emitencie papier6w wartoSciowych przedstawiono informacje o

wniesionym aporcie W uzupelnieniu zaprezentowanych informacji o aporcie,
kt6rym pokryte zostaly akcje serii c sp6lka wskazuje, i2 przedmiotem wskazanego

aportu byla zorganizowana czqs6 przedsigbiorstwa prowadzonego pod firmq:
chwesiuk Barbara BtALcoN, Ntp: 5370009800, REGON 030013462, w
rozumieniu art. 55 ' kodeksu cywilnego, kt6ra stanowi zespol skladnik6w
materialnych i niematerialnych obejmuiqcych wszystko co wchodzi w sktad
zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa, w tym nieruchomos6 dla kt6rej sqd
Rejonowy w Bialej Podlaskiej, Vlwydzial Ksiqg wieczystych, prowadzi ksiqgg
wieczystq numerze: LU1Bio0og887g/9 o lqcznej wartosci 5.4g2.749,00 zl.



Wycena zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa zostaNa dokonana metodami
mieszanymi: wycena zeczoznawcy maiqtkowego, metoda odtworzeniowa i

przepisy ustawy o rachunkowo6ci (metoda ksiqgowa).

warto6d zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa ustalono w oparciu o:

a) operat szacunkowy rzeczoznawcy majqtkowego z dnia 12wrze6nia2o1gr.
b) wycenq wedlug metody odtworzeniowej,

c) zasady wyceny okreSlone w ustawie o rachunkowo6ci.

wartosci nieruchomosci gruntowejwrazz zespolem patacowo - parkowym stanowi
gl6wnq czq56 aportu, kt6rej udzial w aporcie wynosi 91,g2o/o (s.034.000,00 zl).

wycena przedmiotowej nieruchomosci zostala opracowana pzez paniq Krystynq
Kowaluk, prowadzqcq dziararnosd gospodarczE pod firmq: wycENy
NlERUcHoMosct I KoszroRysowANtE RoBor KRysryNA KowALUK z
siedzibq w Biatej Podlaskiej (21-5oO) ul. Zygmunta Augusta 13t149; uprawnienia Nr
1532 operat szacunkowy z dnia 12 wrzesnia 201gr. Nieruchomosc
wykorzystywana byla w dzialalno6ci gospodarczej BIALCON Barbara Chwesiuk od
31.12.2013r. dla potrzeb hoterowo - restauracyjnych zzapleczem konferencyjnym,
obecnie zas przedmiotowa nieruchomos6 jest wykorzystywana w tych samych
celach przez Spolkg CieleSnica SA.

Druga z zastosowanych metod wyceny nalezy do maiqtkowych metod wyceny
przedsigbiorstw. Metoda zostala zastosowana w celu przedstawienia wartoSci
aktyw6w (srodkow truaNych) nie obiqtych wycenq rzeczoznawcy maiqtkowego, w
tym w szczegolnosci wyposaZenia zespolu palacowo - gastronomicznego. Nabyte
wyposazenie odzwierciedla charakter obiektu: zesp6l palacowo-parkowy w
cielesnicy obejmuje murowany palac o architekturze klasycystycznej wpisany do
Rejestru zabytkow wojew6dztwa Lubelskiego, wobec powyzszego wyposazenie
spelnia kryteria odpowiadaiqce epoce (l polowa XIX wieku) i realizowane bylo wg
indywidualnych zam6wieh.

Metodq ksiggowq zastosowano do wyceny: zapas6w, naleznosci, srodkow
pieniqznych (majqtek obrotowy) i zobowiqzah. Podstawq ustalenia warto6ci majqtku
obrotowego oraz kapital6w obcych byly inform aqe z ewidencji ksiggowej firmy
BlALcoN Barbara chwesiuk wedrug stanu na dzieh 31 sierpnia 2o1gr.
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Zgodnie z zastosowanymi metodami wyceny wartos6 rynkowa wycenianej
zorganizowanej czgsci pzedsiqbiorstwa, bqdqcej przedmiotem aportu, na dzieh
31.08'2018r. uksztattowara siq na poziomie s.4g2.749 zr (srownie: pig6 mirion6w
czterysta osiemdziesiqt dwa tysiqce siedemset czterdzieSci dziewi96 zlotych
00/100), zas co istotne wartos6 ksiqgowa wycenianego przedmiotu aportu, wedlug
stanu na dzieh wyceny wynosila 7.176.430 zl (slownie: siedem milion6w sto
siedemdziesiqt szesc tysigcy czterysta trzydziesci zlotych o0/100), tj. warto66
ksiggowa bylawy2sza o wartoSci rynkowej przedmiotu aportu.

il.

w czgsci dotyczqcej informacji finansowych o emitencie papier6w wartosciowych
wyszczegolniono nieruchomo6ci, kt6rych wlascicielem jest sp6lka. Uzupelniaiqco
sp6lka wskazuje na przeznaczen ie przed m iotowych n ieruch om osci :

(1) nieruchomosci polozonejw miejscowosci cielesnica, gmina Rokitno, powiat
bialski, wojew6dztwo ruberskie, obrgb oo01 cTELESNTcA pGR, stanowiqcej
zabudowanq dzialkq gruntu o numerze 27g, o obszaze g,g223 ha, dla
ktorej sqd Rejonowy w Bialej podraskiej, Vr wydziar Ksiqg wieczystych,
prowadzi ksiqgg wieczystq numerze: LU 1 B/O0O9gg7g/g
- sposob przeznaczenia: wskazana nieruchomosc zabudowana jest
zabytkowym paracem oraz zespoNem innych budowri stanowiqcych lqcznie
zesp6l palacowo-parkowy. przedmiotowa nieruchomos6 jest
wykorzystywana do swiadczenia ptzez sporkq usrug hoterowo
restau racyjn y ch z zapleczem konferencyj nym.

(2) nieruchomosci polozonej w miejscowosci cielesnica, w obrqbie cielesnica
PGR, gminie Rokitno, powiecie biarskim, wojew6dztwie ruberskim,
stanowiqcej zabudowanq dziarkg gruntu o numerze: 24s, o obszarze
0,5700 ha, dra ktorej sqd Rejonowy w BiaNej podraskiej, Vrwydziar Ksiqg
Wieczystych, prowadzi ksiggq wieczystq o numerze:
KW Nr LUlB/00131885/5;

- sposob przeznaczenia: wskazana nieruchomosc zabudowana jest
zabytkowym budynkiem gorzerni, kt6ry znajduje sig w stanie wymagaiqcym
remontu, zas docerowo sporka zamierza prowadzi6 dziararnosc zgodnq z jej
pierwotnym przeznaczen iem.
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(3) nieruchomosci porozonej w miejscowosci cieresnica, w obrgbie cieresnica
PGR, gminie Rokitno, powiecie biarskim wojewodztwie ruberskim,
stanowiqcej zabudowanq dziaNkg gruntu o numerze 2g111, o obszarze
0,4120 ha, dra ktorej sqd Rejonowy w Biarej podraskiej, Vr wydziar Ksiqg
wieczystych, prowadzi ksiqgq wieczystq KW Nr LUlB/oo131gg5i5.
- sposob pzeznaczenia: wskazana nieruchomo66 zabudowana jest
zabytkowym budynkiem winiarni, kt6ry znajduje sig w stanie wymagaiqcym
remontu' zas docerowo sp6rka zamierza prowadzic dziararno66 zgodnqz jej
pierwotnym przeznaczen iem.

(4) nieruchomosci rokarowej - rokar mieszkarny nr 9, stanowiqcy odrgbnq
nieruchomosc, porozony w miejscowosci cieresnica nr 23, gminie Rokitno,
powiat bialski, dra kt6rego sqd Rejonowy w Biarej podraskiej prowadzi
ksiggq wieczystq o numerze: LUlB/000g304g14. Z prawem wrasnosci
przedmiotowego rokaru zwiqzany jest udziar wynoszqcy 211173 czgsci
zabudowanej nieruchomosci gruntowej dzialki gruntu o numeze 252,
polozonej w miejscowo6ci ciele6nica, gmina Rokitno, powiat bialski, o
obszarze 0,0173 ha, dra kt6rej sqd Rejonowy w Biarej podraskiej prowadzi
ksiqgg wieczystq o numerze: LUl8/00059936/9. Nadto z przedmiotowym
lokalem zwiqzany jest udziar wynoszqcy g32rgg7g czqsci niezabudowanej
nieruchomosci gruntowej dziarki o numerze 24gr1 poro2onej w miejscowosci
cielesnica, gminie Rokitno, powiat biarski, o obszarze o,g87g, dra kt6rej
sqd Rejonowy w Biarej podraskiej prowadzi ksiggq wieczystq o numerze:
LUl 8/00063233t2

- spos6b przeznaczenia: Lokar jest wykorzystywany przez sp6rkg cerem
Swiadczenia uslug wynajmu kr6tkoterminowego, nadto zgodnie z
zamierzeniem sp6rki rokar bqdzie pelnit funkciq mieszkania pracowniczego.

ilt.

Na stronie 6 Dokumentu Informacyjnego, w czgsci oznaczonej jako ,,rnformacje o
oferowanych papierach waftosciowych" wrnno zostac wskazane, ze sp6rka oferuje
250 000 akcji zwyktych, na okaziciera, serii F, zamiast omylkowego od 1 do
250 000 akcji.
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lv.

w czgsci obejmuiqcej czynniki ryzyka spolka wskazuje na nastgpuiqce dodatkowe
czynniki rvzyka zwiqzane z inwestowaniem w oferowane Akcje spolki.
JednoczeSnie celem podjqcia decyzji o zainwestowaniu w oferowane Akcje nale2y
zapoznac sig ze wszystkimi czynnikami ryzyka przedstawionymi pzez sp6lkg, w
tym czynnikami ryzyka przedstawionymi w Dokumencie Informacyjnym.

(1) Ryzyko upadtoSci Emitenta

Emitent moZe sta6 sig niewyplacalny, jezeli utracizdolnosd do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiqzaft pieniq2nych, albo gdy jego zobowiqzania pienig2ne bqdq
przekraczae wartosc jego maiqtku. w takich przypadkach moze zosta6 ogloszona
upadlosc Emitenta. W przypadku ogloszenia upadlo6ci Emitenta jej wierzyciele
bqdq zaspokajani w kolejnosci wskazanej w przepisach prawa upadlosciowego.
Pomimo niewyplacalnoSci Emitenta, wniosek o ogloszenie upadloSci moze zostac
oddalony lub postqpowanie upadlosciowe moZe zostad umozone z braku maiqtku
Emitenta na zaspokojenie koszt6w postqpowania. W razie niewyplacalnoSci lub
zagro2enia niewyplacalnosciq Emitenta jego zobowiqzania mogq rowniez podlega6
restrukturyzacji na mocy przepisow prawa restrukturyzacyjnego. w przypadku
upadloSci, restrukturyzacji lub niewyplacalnoSci Emitenta akcjonariusze mogq nie
odzyskac istotnej czgsci zainwestowanych Srodk6w lub nie odzyska6 ich wcale, a
ich zbycie moze by6 utrudnione albo niemozliwe.

(2) Ryzyko niezrearizowania cer6w emisji Akcji oferowanych

Emitent podejmuje dzialania zmierzalqce do realizacji cel6w emisji Akcji
oferowanych. Niemniej jednak wszelkie op62nienia lub brak mozliwo6ci realizacji
poszczeg6lnych cel6w emisji Akcji oferowanych, w szczeg6lnosci zakupu
aparatury destylacyjnej, wyposazenia winiarni, nieruchomosci oznaczonej w
Dokumencie Informacyjnym, a tak2e op62nienie lub brak mozliwoSci budowy
budynku przeznaczonego na cere usrug nocregowych sp6rki, w tym ze wzgrgdu na
okolicznosci niezarezne od Emitenta, mo2e mie6 istotny wpryw na sytuacjg
finansowq Emitenta, co moze utrudnia6 lub uniemozliwiac realizacjq dalszych
zamierzen sp6lki. Niezrealizowanie cel6w emisji moze skutkowac nieosiqgniqciem
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zakladanych przychod6w lub zwiqkszeniem koszt6w dziarania, na skutek
wydluzonego czasu realizacji przyiqtych zalozen, a tym samym przektada6 sie na
przyszle wyn iki fina nsowe Emitenta.

(3) Ryzyko niezarejestrowania podwy2szenia kapitalu zakradowego

Inwestor stanie sig akcjonariuszem sp6lki z chwirq rejestracji podwyzszenia
kapitalu zakladowego w drodze emisji Akcji serii F przezsqd rejestrowy. Zamiarem
Emitenta jest zlo2enie wniosku o rejestracjg podwyzszenia kapitaNu niezwlocznie po
dokonaniu pzydziaru oferowanych Akcji, przy zachowaniu wszystkich wymog6w
formalnych okresronych przez wrasciwe przepisy prawa. Nie mo2na jednak
wykluczyd sytuacji, w kt6rej sqd rejestrowy odm6wi zarejestrowania podwy 2szenia
kapitalu w zwiqzku z niespernieniem wymog6w formarnych przez spolke. w
przypadku niezarejestrowania podwyzszenia wplacone srodki zostanq zwr6cone
Inwestorom, jednakze wplaty zostanq zwr6cone bez odsetek i odszkodowah.

(4) Ryzyko kr5tkiej historii dzialalno6ci i kr6tkiej historiifinansowej

spolka zostala zarejestrowana w KRS w 2018 roku. Krotka historia dzialalnosci w
tej branzy niesie za sobq ryzyko zwiqzane z wizerunkiem, sp6Nki poregaiqce na
ograniczonej rozpoznawarnosci marki wypracowywanej przez sp6tkq.
Nowopowstafym przedsiqbiorstwom trudno jest wdrozyc siq w nasycony rynek i

zdobyc klient6w. rstnieje zatem ryzyko, ze spotka nie bgdzie w stanie w kr6tkim
czasie osiqgnq6 oczekiwanej pozycji na rynku, przez co moze nie by6 zdolna aby
konkurowa6 w spos6b efektywny. Ryzyko zwiqzane z krotkq historiq finansowq
sp6lki powoduje brak mozliwosci bazowania na dotychczasowych wynikach
finansowych sp6rki jako na wynikach starych, pewnych w zakresie, w kt6rym
mo2na by oczekiwac, 2e wyniki te na obecnym poziomie bgdq wystqpowary w
kolejnych latach obrotowych.

(5) Ryzyko utraty przez Inwestora caNosci rub czqsci kapitaru

Finansowanie udziarowe, w tym powzez obiqcia Akcji oferowanych nie moze by6
utozsamiane z produktem oszczqdnosciowym gwarantuiqcym pewny zysk.
Zainwestowane srodki nie sq obiqte zadnymi gwarancjami. w przypadku
niepowodzenie projektu realizowane go ptzez sp6lkq rub w przypadku likwidacji
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spotki Inwestor moze utracid caros6 rub czqs6 zainwestowanych srodkow.
lnwestorzy powinni byi swiado mi ryzyka,jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich
decyzje inwestycyjne powinny by6 poprzedzone wrasciwq anarizq uwzgrgdniaiqcq
ro2ne czynniki ryzyka oraz okoricznosci, w tym r6wniez te ryzyka nie wymienione w
niniejszym dokumencie.

(6) Ryzyko braku prynnoSciAkcji oferowanych Emitenta (brak aktywnego
rynku)

Akcje oferowane nie bgdq przedmiotem ubiegania sig o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym. Brak plynnosci Akcji oferowanych moze w szczeg6lnosci
wyplynqd na mozriwq do uzyskania ceng sprzedazy Akcji oferowanych, kt6ra moze
by6 istotnie ni2sza od ceny, po kt6rej zostaty nabyte. Ryzyko braku prynnosci Akcji
oferowanych wiq2e sig rowniez z brakiem ratwo dostgpnych instrumentow
umozliwiaiqcych obrot Akcjami oferowanymi. oznacza to, ze sprzeda2 Akcji
oferowany wiq2e siQ z koniecznosciq samodziernego poszukiwania przez
I nwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

V.

w tresci Dokumentu Informacyjnego wskazano na ryzyko zwiqzane ze strukturq
akcjonariatu otaz na ryzyko zwiqzane z wypratqdywidendy w przyszrosci. ponizsze
informacje stanowiq uzupelnienie informacji przedstawionych w tresci Dokumentu
Informacyjnego.

Ryzyko zwiqzane ze strukturq akcjonariatu

obecnie glownym akcjonariuszem sp6lkijest Pani Barbara chwesiuk - zaloZycielka
sp6tki i Prezes jej Zarzqdu. Nie mozna wykruczy6, ze spos6b wykonywania prawa
gfosu przez akcjonariusza wigkszosciowego moze nie byc zbie2ny z zamierzeniamii interesami pozostarych akcjonariuszy, co moze mie6 negatywny wpryw na
dzialalnos6 Emitenta, jego sytuacjg finansowq i rearizowane wyniki fiak r6wniez i nasropQ zwrot6w ze srodkow zainwestowanych ptzez akcjonariuszy
mniejszosciowych). Emitent nie jest w stanie w zaden sposob wyeliminow a6, czy
ograniczyc tego ryzyk"
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Ryzyko zwiqzane z wyplatq dywidendy w przyszto6ci

MozliwoS6 wyplaty dywidendy w przyszros ci orazjej wysokos6 bgdzie zare2ec od
szeregu czynnik6w, w tym: dostgpnej do podzialu kwoty zysku i kapitar6w
rezenrrowych (tj. osiqgania przez Sp6lkg dodatnich wynik6w finansowych w
przyszlo6ci), wydatkow i plan6w inwestycyjnych, zysk6w generowanych w danym
okresie, rentownosci czy stopnia zadru2enia Emitenta. ponadto, zgodnie z
Kodeksem spolek handrowych, dywidenda jest wypracanawyrqcznie w przypadku,
gdy walne zgromadzenie podejmie stosownq uchwalg o przeznaczeniu zysku do
podzialu pomiqdzy akcjonariuszy. Zarzqd nie jest zobowiqzany do proponowania
walnemu zgromadzeniu podjgcia takiej uchwary za dany rok obrotowy. Nawet
jeZeli zarzqd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na
wyplatq dywidendy, zarzqd nie moze zagwarantowa6, 2e Zwyczajne warne
Zgromadzenie podejmie odpowiedniq uchwarq umozriwiaiqcq wypratg dywidendy.
Brak pewnosci co do mo2riwosci wypraty dywidendy moze mie6 negatywny wpiylv
na dzialalnosc spolki, jej sytuacjg finansowq, a tak2e wyniki dzialalnosci spolki i

ceng Akcji Oferowanych.

vt.

spolka niniejszym dokonuje zmiany tyturu czqsci zawieraiqcej opis czynnikow
ryzyka, znajdujqcy siq na stronie nr 12 Dokumentu Informacyjnego. pieruuotny tytul
w brzmieniu ,,czynniki ryzyka zwiqzane z otoczeniem w jakim dziaratnos1 prowadzi
Emitent oraz Akcjami oferowanymi Ryzyka zwiqzane z warunkami
makroekonomicznymi oraz dotyczqce sektora, w ktorym sporka prowadzi
dzialalnosc'" zastqpuje siq srowami: ,,czynniki ryzyka zwiqzane z otoczeniem wjakim dzialatnos1 prowadzi Emitent. Ryzyka zwiqzane z warunkami
makroekonomicznymi oraz dotyczqce sektora, w ktorym sp6rka prowadzi
dzialalno56."
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vil.

Do suplementu do Dokumentu Informacyjnego dolqczono:
(1) skan uchwary nr 4 Nadzwyczajnego warnego zgromadzenia sp6lki z dnia

29 maja 2020 roku w sprawie wyrqczenia dotychczasowych akcjonariuszy
zprawa poboru akcji.

Ewentualne darsze zmiany niniejszego Dokumentu Informacyjnego bgdq
zamieszczane w miejscu jego publikacji.

Cielesnica, dnia 7 sierpnia 2020 roku

Dzialaiqc w imieniu sporki pod firmq: cieresnica s.A. z siedzibq w cieresnicy,
adres: cielesnica 22, 21-so4 Rokitno, wpisanej do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru sqdowego, prowadzonego przez sqd Rejonowy Lubrin_
wschod w Lubrinie z siedzibq w swidniku, Vr wydziar Gospodarczy Krajowego
Rejestru sqdowego pod numerem KRS: 0000746994, Nrp: s372643441 (darej:
,,sp6lka"), jako prezes zarzqdu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji sp6rki,
w trybie arr. 37 a ust. 2 pkt 4 w zwiqzku z arr. 37 a ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6rkach pubricznych, niniejszym
oswiadczam, 2e sp6Nka ponosi odpowiedziarnos6 za informacje zawar\e w
powyzszym dokumencie. Jednocze6nie oswiadczam, 2e zgodnie z zar6wno moiqjak i sp6lki najlepszq wiedzq i przy dolozeniu nalezytej starannosci informacje
zawarte w dokumencie sq prawdziwe, rzeterne izgodne ze stanem faktycznym.

Barba

Prezes
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UCHVAIA nt 4

Nadzwycz ai nego W alnd, go,,Zgto madzenia

sporki pod :fitm4. cIELEsN.Ica s;A.'z siedzibQ w ciele$nicy

z dniu 29 :maia:2ifr2} rclru
w sprawie: pbzbawienia akcionariuszy lDiawa.pobbru akcii nowej emisji setii F

Nadzwyczaine rX/alne Zgrornadzenie Sp6lki, dziaNajac na podstawi e art. 433 $ 2 I{odeksu sp6lek
handlowych, po zapoznativ'sig z opini4 Zxz4du'Sp6ilki ttzasadini4c;pozbtsienie ptawa pobotu
ot^z ptoPonowafle ceng einisfn4 postanawia; co nast€puje_-______._i____r;_:__-____:__

lu

W glosowaniu nad uchwal4 nr 4 oddano: ___________

s1
Pozbawia sig dotychczasowych akcjonatiuszyw caloSci pr^w^poboru nie mniej niz 1 (iednej)
i nie wiqcei250 000 (dwustu piE6dziesigciu tysigcy) akcji nowej emisji serii,,F,,, kt6re
zostanq wyernitowane w lamach subskypcji otwarej, zgodnie z zrt. 431$ 2 pkt 3I{odeksu
sp6lek handlowych, na podstawie powzigtej w dniu dzisiejszytn uchwaly Nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia sp6lki o podwylszeniu kapital a zzkradowego.---------

Akcie Setii F zostanq zaoferowarre do objecia tieoznaczoflym adresatom w drodze oferty
pub]icznej w rozumieniu ustawy o ofetcie publicznej iwarunkach wprowadzania instrurnent6w
finansowych do zorgantzowanego systemu obrotu ot^z o sp6lkach publicznych

- og6lern waanych glos6w 5.60g.749, co odpowiada BB,gg % kapitalu
zakladowego) -----------w

wa

- glos6w ,,2a" - 5.609.749.

- glos6w,,\X/sttzymuj4cych sig,, _ 0.

Ptzewodniczqca stwietdzila, ie uchwala zostaNa ptzyjqta 5.60g.249 glosami ,rza, w
glosowaniu iawnym.

Ad 7 potz4dku obtad:

Ptzewodrric zqc^ zaproponowalapodj gcie uchwaly o nastgpuj4cej ttesci:


