
lP'OWJER OJF A'lr'JI'ORNJEY lP'JEłLNOMO<Cffl<C'lI'WO 

1. Małgon:ata K11lłj«lla, with personal identity card: 1. Maftgolrnllta Kuj<llai, legitymująca się dowodem

2. Janina Kazimiera Goss, with personal identity 

3. Jacek Marcin Cieślikowski, with personal 
identity card: 

acting as members of management board of Srebrna 
Sp. z o.o., having its registered seat in Warsaw at 
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-057 Warszawa, 
registered in the register of entrepreneurs ()f the 
Polish Court Register under the number KRS 
0000069050 (the Company), authorized to 
represent the Company, hereby authorize,

Gerald Birgfellner 
holder of a passport !llwnber 
(Attorney) 
to the following actions: 

1) to represent the Company in lease and tenancy
agreements of a real property consisting of
plots of land number 17 and 18 surveying
section 6-01-07 located in Warsaw, at Srebrna
Street 16 Wola District of the Capital City of
Warsaw, to which the Company has rights of
perpetual usufruct, with an administrative
building which ownership ńght is vested in the
Company and in any and all agreemehts
regarding construction and erection of a high
rise office building with hotel, office and
residential complex, underground · parking
garage on plots of land number 17 and 18
surveying section 6-01-07 and entrance to the
plot as well as all necessary technical
infrastructure on part of plots of land numbers
10/1, 10/2, 19/1, 19/2, 14/14, 31 surveying
section 6-01-07 and on part of plot of land
number I surveying section 6-01-09 and on
part of plot of land number 15 surveying
section 6-04-9, including in agreements to
deliver utilities to the real property, to conduct
demolition works, repairs, to provide any
maintenance services, to design, to mandate,
i.e. take any and all actions to execut.e, ·a.mend
or tenninate any such agreements;

2. Janina Kazimiera' Goss, legitymująca się dowodem 
osobistym: 

3. Jacek Marcin Cieślikowski, legitymujący się 
dowodem osobistym: 

działający jako pełnomocnicy Srebrna Sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Al. Jerozoliskie 
125/127, 02-057 Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000069050 (Spółka), upoważnieni do 
reprezentowania Spółki, upoważniają niniejszym:

Gerald Birgfellnera 
legitymujący się paszportem o 
l!IIID!l!Dllenie     (Pełnomocnik) 

do następujących czynności: 

1) do reprezentowania Spółki w umowach najmu lub
dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr 17 i 18 w obrębie 6-01-
07 położonej w Warszawie przy ulicy Srebrna 16 w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, będącej w
użytkowaniu wieczystym Spółki, zabudowanej
budynkiem administracyjnym stanowiącym
własność Spółki oraz we wszystkich umowach

· związanych z realizacją inwestycji polegającej na
budowie wysokiego budynku biurowego z częścią
hotelową, biurową, mieszkalną i parkingiem
podziemnych na dz. ew. nr 17 i 18 w obrębie 6-01-
07 i wjazdem na działkę oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 10/1,
10/2, 19/1, 19/2, 14/14, 31 w obrębie 6-01-07 oraz
cz. Dz. Nr 1 z obrębu 6-01-09 i części dz. ew. nr 15
w obrębie 6-04-09, w tym w umowach dostawy
mediów do tej nieruchomości, umowach w sprawie
przeprowadzenia robót rozbiórkowych,
naprawczych lub konsetwacY.inych, umowach
projektowych, umowach zlecenia, to jest do
podejmowania wszelkich czynnosc1 w celu
zawarcia, zmiany lub rozwiązania tych umów w
imieniu Spółki;
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(Interpretatiom). 

The Attomey is released from the limitations 

stipulated in Article 108 of the Polish civil Code, 

which means in particular that the Attomey may be 

a proxy of the other site of a given actual or legal 

action performed on be half of the principal and may 

represent more than one party of a given actual or 

lega! action performed by the Attomey on behalf of 

the Company on the basis power of attomey 

(Exemption from Article 108 of Civil Code). 

niniejszego pełnomocnictwa (interpreta�ja). 

Pełnomocnik jest zwolniony z ograniczeń wynikających 

z art. 108 polskiego Kodeksu Cywilnego, co oznacza w 

szczególności, że Pełnomocnik może być również 

pełnomocnikiem innej strony danej czynności prawnej 

lub faktycznej dokonywanej w imieniu mocodawcy oraz 

reprezentować więcej niż jedną stronę danej czynności 

prawnej lub faktycznej, której Pełnomocnik dokonuje w 

1m1emu Spółki na podstawie mmeJszego 

pełnomocnictwa (zwolnienie z Art. 108 Kodeksu 

Cywilnego). 

This power of attomey has been granted on Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone dnia 

06/06./2017 and expires on 31/12/2018. 06/06/2017 i wygasa z dniem 31/12/2018 roku. 

On behalf of the Company I w imieniu Spółki: 

PREZES ZARZftlD.U

M-�/dc 
l) 

Mafgorzata J<.ujda 
----------
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