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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. powziął informację o 
podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. następujących uchwał:
1. uchwały nr 7 o odwołaniu dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Płonkę;
2. uchwały nr 8 o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Medaj.
Ww. uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Poniżej, Emitent przekazuje informacje o powołanym nowym Członku Rady Nadzorczej Spółki w zakresie 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również w zakresie wymaganych oświadczeń.

Pan Bartłomiej Medaj jest radcą prawnym, absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach obsługujących 
przedsiębiorców (gdzie przeszedł drogę zawodową do stanowiska wspólnika zarządzającego).
Obecnie jest założycielem i partnerem zarządzającym w KTW.Legal Radcowie Prawni.
W latach 2017-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki KOFAMA Koźle S.A. notowanej na 
rynku New Connect.
Od 2013 roku pełnił funkcje prezesa zarządu i likwidatora w spółkach z branży przemysłowej i budowlanej oraz 
technologicznej. 
Specjalizuje się we wsparciu biznesu, w tym w umowach i obsłudze korporacyjnej, projektach dotyczących fuzji i 
przejęć oraz restrukturyzacji a także nieruchomości i inwestycji, doradza przedsiębiorcom w projektach 
startupowych i akwizycyjnych na wielu rynkach. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w projektowaniu 
przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk prawnych, od innowacyjnych projektów przemysłowych i startupowych po 
tradycyjne branże gospodarki. Doradza przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym na rynku polskim. Brał 
udział w wielu transakcjach dotyczących tworzenia i akwizycji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć. Doradzał także 
przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacji, zarówno upadłościowej jak i organizacyjnej i prawnej. Jako 
pełnomocnik brał udział w wielu postępowaniach sądowych w branży budowlanej i technologicznej. Ma 
doświadczenie w doradztwie przy dużych projektach budowalnych i infrastrukturalnych oraz w branży IT.

Pan Bartłomiej Medaj nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie 
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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