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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 3 października
2017 r. Pan Przemysław Skrzydlak, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.350 (dwieście jedenaście
tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A oraz Pan Andrzej Kwiatkowski,
posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.300 (dwieście jedenaście tysięcy trzysta) akcji imiennych
uprzywilejowanych, serii A, tj. jako akcjonariusze posiadający akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji
Spółki, w związku z zamknięciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, działając na podstawie § 12 ust.4
statutu Spółki powołali Pana Przemysława Skrzydlaka na Prezesa Zarządu Spółki na okres wspólnej kadencji
wynoszącej trzy lata.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej Pana Przemysława Skrzydlaka Spółka przekazuje w załączeniu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Przemysław Skrzydlak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych
konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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