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Treść raportu:

Zarząd IZO-BLOK S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18.07.2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany § 6 ust. 1 Statutu
Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty
12.670.000,00 PLN w drodze emisji 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej
10,00 PLN każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 1.267.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, w tym:
- 422.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
- 406.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wynosi 1.689.650 głosów.
O treści zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 11.07.2016 r.
dot. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego ww. zmianę, wskazując stare i nowe brzmienie §
6 ust. 1 Statutu Spółki.
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 § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
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