TEKST JEDNOLITY
AKTV ZAT-OZY CIELSKIEGO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP6I,KI
zocRANrczoN4oDpowrEDzrAlNoscrlironZ{ir"doii"Napolsrawru,
m A Nr 1557/96 _ notariusz ElZbieta Werwiiska.
ium A Nr 727198 - notariusz ElZbiefa Werwiiska.
um A Nr 997l2002_notariusz Elibieta Werwifska.

Aktu notarialnego z dnia 21.12.2009 r. Repertorium
A Nr 100/2009 _ notariusz tseata Brzeiairsk^
Aktu notariatnego z dnia 31.12.2009 r. Repertorir,m
.t wi rziil6oS - ;"i".i"* g*,, Brzezansk^
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Skierniewice, dnia 3t.12.2009 r.
SporzqAzila:
Bozena Szyma.iska.
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