
Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, wybiera pana Rafała Olesińskiego na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.351  
Liczba głosów „przeciw”: 112.253 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 

z dnia 10 października 2022 roku 
 

w sprawie: skorygowania listy obecności. 

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić decyzję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie 

sporządzenia listy obecności Walnego Zgromadzenia  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  112.258 
Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 160.307 
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek 
obrad:  
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  
5. Przedstawienie przez Zarząd IZOBLOK S.A. informacji oraz wyjaśnień dotyczących (i) podstaw poniesienia, 
(ii) sposobu przeznaczenia oraz (iii) metod rozliczenia podatkowego „kosztów doradztwa prawnego – 
poszukiwanie inwestora strategicznego” w kwocie 2.004.678 zł, o których mowa w Jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Grupy IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Dyskusja 
w przedmiocie wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd oraz, w związku z powyższym, ewentualne podjęcie 
uchwały dotyczącej rekomendacji dla Zarządu IZOBLOK S.A.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki IZOBLOK S.A.  



11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A.  
12. Wolne wnioski.  
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.509.604 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie 
postanowień § 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 września 2022 roku, 
stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego aktu notarialnego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.346 
Liczba głosów „przeciw”: 112.253 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, 
że: dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki:  „5. Członków Zarządu powołuje się na okres 
wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.” zastępuje się następującym nowym brzmieniem § 12 
ust. 5 Statutu Spółki: „5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 
trzy lata. Kadencję oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Zarządu 
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.346 
Liczba głosów „przeciw”: 112.253 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 



Uchwała nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie § 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że 
w § 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 – 7 w następującym brzmieniu: 
„4. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807 na mocy przepisu art. 380 (1) § 5 Kodeksu 
spółek handlowych wyłącza się stosowanie art. 380 (1) § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych. 
5. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o: 
a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; 
b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia 
spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; 
c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać 
na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;  
d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na 
sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; 
e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą 
wpływać na sytuację Spółki. 
6. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 5 lit. b – e Statutu dotyczących spółek 
zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, 
odpowiednio, ust. 7 lit. a albo ust. 7 lit. b poniżej. 
7. Informacje wskazane w: 
a) § 14 ust. 5 lit. a – c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, 
o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o 
posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu; 
b) § 14 ust. 5 lit. d – e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci 
dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady 
Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 
dni.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.237.039 
Liczba głosów „przeciw”: 272.565 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 8 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, 
że dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu 
członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę 
statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu 
do sześciu członków.” zastępuje się następującym nowym brzmieniem § 15 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Rada 
Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa 
lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład 
Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do sześciu członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza 
się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 



najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.346 
Liczba głosów „przeciw”: 112.258 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 9 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie § 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że 
w § 17 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu: „3. Począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na 
koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady 
Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych 
analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza. Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807), Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy lub opinii oraz zasady 
współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej.” 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.346 
Liczba głosów „przeciw”: 112.253 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 10 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie 
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić brzmienie par. 17 Statutu Spółki, w ten sposób, 
że: 
w paragrafie 17 Statutu Spółki w ustępie 2, po punkcie 13) dodaje się punkty 14) — 17) w następującym  
brzmieniu: 
14) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub 
akcje oraz pobieranie z tego tytułu określonego wynagrodzenia, 
15) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie  akcji lub udziałów w 
innych spółkach, 
16) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w 
których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:  
a) zmian statutu i umowy, 
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 



c) rozwiązania, likwidacji i przekształcenia spółki oraz jej połączenia z inną spółką 
d) rozporządzenia akcjami lub udziałami spółki, 
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, 
f) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do 
nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
17) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę nabytymi lub objętymi w innych spółkach akcjami lub 
udziałami. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  272.565 
Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Uchwała nr 11 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 10 października 2022 roku 

 
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 

 
W związku ze zmianami postanowień Statutu Spółki, dokonanymi powyższymi uchwałami Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 10.10.2022 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą 
w Chorzowie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki IZOBLOK S.A. o treści wskazanej w załączniku 
nr 5 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.954 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79 % 
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.604 
Liczba głosów „za”:  1.397.346 
Liczba głosów „przeciw”: 112.253 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4  
Regulamin Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.  

 
  



 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 



 



 

 



Załącznik nr 5 
Tekst jednolity statutu IZOBLOK SA. 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


