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Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych



Krajowy Rejestr Sądowy
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu
w rejestrze przedsiębiorców

	
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma 

Jeśli istnieje potrzeba wpisania informacji o więcej niż sześciu kategoriach udziałów, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika „Udziały spółdzielni europejskiej”. 

Kategoria udziałów

1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:

	Kategoria udziałów


1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:

	Kategoria udziałów


1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:



	Kategoria udziałów


1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:

	Kategoria udziałów


1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:

	Kategoria udziałów


1.   Wpis dotyczy:


nowej kategorii


zmiany informacji o danej kategorii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii.

2.   Nazwa kategorii


3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii
4.   Waluta

Słownie:



podpisy OSóB SKŁADAJĄCych WNIOSEK














