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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Rada 
Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych oraz na mocy upoważnienia zawartego w ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2016 r. oraz w § 4 ust. 3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2016 r.

O zakresie zmian w Statucie Spółka informowała w raportach bieżących z dnia 9 marca 2016 r. nr 6/2016 oraz z 
dnia 4 kwietnia 2016 r. nr 8/2016.

Ponadto po skorzystaniu przez Zarząd Spółki z upoważnienia zawartego w § 4 ust.2 Uchwały nr 6 Walnego 
Zgromadzenia, § 6 ust. 1 Statutu, który brzmiał: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: 
a)    422.650 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A, o numerach od 000001 do 422650, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,                     
b)    406.050 (czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 
406050, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,    
c)    171.300 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 
000001 do 171300, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.„

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.670.000,00 zł (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy 
złotych) i dzieli się na: 
a)    422.650 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A, o numerach od 000001 do 422650, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,                         

b)    406.050 (czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 
406050, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,    
c)    171.300 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 
000001 do 171300, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
d)    267.000 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 
000001 do 267000, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

Zmiany § 6 Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformuje po 
otrzymaniu informacji o rejestracji przedmiotowej zmiany.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w 
zw. z § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
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