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  KRS-WO   UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

 Zał�cznik do wniosku o rejestracj� / zmian� danych 
podmiotu 

w rejestrze przedsi�biorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / firma  

 
Je�li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi�cej ni� sze�ciu kategoriach udziałów, informacje o pozostałych nale�y wpisa� na kolejnych 
egzemplarzach zał�cznika „Udziały spółdzielni europejskiej”.  

Cz��� I  

I.1 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.2 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.3 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  
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I.4 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.5 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.6 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej kategorii  � zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa kategoria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 nale�y wpisa� nazw� kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotycz�ce tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 

 

 3.   Warto�� nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

 

Cz��� II  

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJ�CYCH WNIOSEK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


