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Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2020 roku 
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, działając na podstawie § 15 ust.3 statutu Spółki powołali do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 
następujące osoby:  

a) Renatę Skrzydlak
b) Andrzeja Kwiatkowskiego

Wskazane wyżej osoby powołane do składu Rady Nadzorczej złożyły oświadczenia, z których wynika, że nie 
prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej 
ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członkowie jej organu. Ponadto osoby te nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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

Załączniki

Plik Opis

CV Renata Skrzydlak.pdf CV Renata Skrzydlak

CV Andrzej Kwiatkowski.pdf CV Andrzej Kwiatkowski
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