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UCITWAŁA NR 6l20t6

Zvł"yczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Nyski Zarząd Nieruchomości Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Nysie prry ulicy Ogrodowej nr 4
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w Spółce pod firmą: Nyski Zarząd
Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Nysie

Zvłyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Nyski Zarząd Nieruchomości
Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, działając na podstawie art.

231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z2013 r. poz. 1030, ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt3 AIńlZaŁoĘcielskiego Spółki, postanawia

co następuje:

§1
Stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 354.094,29 zł (trzysta pięćdziesiąt cńery
tysiące dziewięćdziesiąt cńery złote dwadzieścia dziewięó groszy) pokryć z przysńych
zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§2
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