
 
 

 
 
 

KOMUNIKAT  
Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego  

z dnia 08 czerwca 2021 r.  
 

W dniu 08 czerwca 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w trybie poza posiedzeniem Rady, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, podjęła następujące uchwały:  
 
 

Uchwała Rady nr 23/2021  w przedmiocie ponownego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i przyjęcia do PIPT 
przedsiębiorcy Nebula Exhibits Poland sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, o treści: 
  
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od przedsiębiorcy 
Nebula Exhibits Poland sp. z o.o. z siedzibą w Suchym lesie, 62-002, woj. wielkopolskie, ul. Obornicka 4, 
zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000413882, NIP: 7792404388, REGON: 302057236, od 2012 roku 
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie budowy stoisk targowych, po zapoznaniu się z przedstawioną 
dokumentacją i po stwierdzeniu wpływu na konto bankowe PIPT opłaty wpisowej w kwocie 1 000 zł, a także wobec 
braku negatywnych opinii Członków PIPT na temat tego przedsiębiorcy, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu w poczet 
Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dniem 08 czerwca 2021 r.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 

 
 

Uchwała Rady nr 24/2021 w przedmiocie przyjęcia do PIPT przedsiębiorcy BWS EXPO PLUS sp. z o.o. z siedzibą w Suchym 
Lesie 
 
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od spółki BWS 
EXPO PLUS sp. z o.o. z siedzibą w Suchym lesie, 62-002, woj. wielkopolskie, ul. Obornicka 51, prowadzącej działalność 
związaną z budową stoisk targowych, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14.04.2021 r. pod 
numerem 0000894125, NIP: 9721243803, REGON: 302409712,  powstałej z przekształcenia spółki BWS EXPO sp. z o.o. 
prowadzącej działalność od 2012 roku, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i po stwierdzeniu wpływu na 
konto bankowe PIPT opłaty wpisowej w kwocie 1 000 zł, a także wobec braku negatywnych opinii Członków PIPT na 
temat tego przedsiębiorcy, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
z dniem 08 czerwca 2021 r.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 

 

 
Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, 10 czerwca 2021 r.  
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