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UCHWAŁA NR 5/2018

Zwy czajnego ZgromałIzenia Wspólnil<órv Spólki pod firmą:
Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA" Spółl<a z ograniczoną odporvicdzialnością

w Nysie, Alcja Wojsl<a Polslticgo 2

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotolvy 2017 rv Spólce pod firmą: Wodociągi
i Kanalizacja ,,AKWA" Spólka z ograniczoną odpowicdzialnością z siedzibą w Nysie

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firrną: Wodociągi i Kanalizacja
,,AKWA" Spótka z ograniczoną odporvicdzialnością z siedzibą rv Nysie, działając na

podstawie ań. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowyclr
(Dz,IJ. z2017 r. poz. 15'77, ze zm) oraz § 24 pkt 2 Unrowy Spółki, postanawia co następtrje:

§1
ZySk netto za rok obroto\ły 2017 w wysokoś ci795.2l3.94 zl (siedemset dziewięćdziesiąt pięć

tysięcy dwieście trzynaście 94i 100) zloĘch przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału
zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzt w życle z dniem podjęcia.
§2


