IZO – BLOK
spółka akcyjna
Tekst jednolity Statutu
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „IZO – BLOK” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. ------------------------------------------------------------------------------2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki „IZO – BLOK” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością uczestniczący w jej przekształceniu, którzy złożyli oświadczenia
o uczestnictwie w spółce przekształconej. -------------------------------------------------------------------------II. Firma i siedziba. Czas trwania
§2
1. Spółka działa pod firmą IZO – BLOK spółka akcyjna. -----------------------------------------------------------2. Spółka może używać w obrocie skrótu IZO – BLOK S.A.. -----------------------------------------------------3. Spółka może używać także wyróżniającego ją znaku graficznego. ------------------------------------------§3
1. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów. -------------------------------------------------------------------------------2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------------------------3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----------------------------------------------------------------------------§4
Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz
uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach z tymi spółkami i podmiotami trzecimi. ---------------------III. Przedmiot działalności Spółki
§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: ------------1)
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -------------------2)
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -------------------------------------------------3)
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----------------------------------4)
PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi, ---------------------------------------------------------------------------------5)
PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, ----------6)
PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, ---------------------------------------7)
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ------------8)
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, ----------------------------------------------------------------------9)
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----------------------------------10) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
11) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------------------12) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -------------------------------------------------------13) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------------------------------------------------------------------------14) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ------------------------------------15) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ------------2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów,

uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed
podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni
określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności. ----------------------------------IV. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje
§6
1.

2.
3.
4.

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.
Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A polega na przyznaniu każdej akcji dwóch głosów. ------Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -------------------------Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem przekształcenia. ------§7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------§8
1.
2.

3.

Akcje Spółki mogą być umarzane mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku
obrotowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała o umorzeniu powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----------------§9

1.

2.

3.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom. --------------------------------------------------------------------------------------------Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty,
które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy
na kapitały zapasowy lub rezerwowe. ---------------------------------------------------------------------------Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty) ustala Walne
Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale
zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały. Dzień wypłaty może przypadać nie wcześniej niż na 10 dni od dnia
dywidendy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

5.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki
wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić
najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały
rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
§ 10

1. Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom. -------------------------------------------------------------2. Akcje imienne mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania. -----------------------------------------3. Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu
Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy
zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennej, Zarząd
podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego
liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub
użytkownika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa
tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność
prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe i zgodę na przyznawanie prawa głosu
zastawnikowi lub użytkownikowi akcji lub świadectwa tymczasowego wyraziła Rada Nadzorcza oraz
gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania
prawa głosu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. ------------------------------------------------V. Organy Spółki
§ 11
Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd
§ 12
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4. -----------------------2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----------------------3. Dokonując powoływania członków Zarządu Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz
wskazuje funkcję, którą powołana osoba pełnić będzie w Zarządzie Spółki. -------------------------------4. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki,
działając wspólnie, powołują i odwołują Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku gdy tylko jeden
akcjonariusz posiada akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki wykonuje on
uprawnienia akcjonariuszy do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, o których mowa w
zdaniu poprzednim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. ---6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja
winna zostać złożona w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i do wiadomości
pozostałych członków Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------7. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne
Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołanego przez akcjonariusza
lub grupę akcjonariuszy, o których mowa w ustępie 4, nie powoła nowego Prezesa Zarządu
uprawnienie do jego powołania przechodzi na Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------

§ 13
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu,
albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.----------------------------------------------------------2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden
członek Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14
1.
2.

3.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje
pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie
nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu
członek Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu. Regulamin
Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------------Rada Nadzorcza
§ 15

1.

2.
3.

4.

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. ------Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej
Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -------------------------------------------Akcjonariusze posiadający akcje imienne w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki,
działając wspólnie, powołują i odwołują dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, a pozostałych
członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy tylko
jeden akcjonariusz posiada akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki wykonuje on
uprawnienia akcjonariuszy do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, o
których mowa w zdaniu poprzednim. -------------------------------------------------------------------------------Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez
akcjonariusza albo akcjonariuszy, o których mowa w ustępie 3, uprawniony do tego akcjonariusz
albo akcjonariusze nie powołają nowego członka Rady Nadzorczej uprawnienie do jego powołania
przechodzi na Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w każdym czasie może, po
przeprowadzeniu
głosowania
tajnego,
pozbawić
funkcji
Przewodniczącego
lub
Wiceprzewodniczącego. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin, uchwalany
przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----------------------5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna,
gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ------------------------------------------------------------7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzenia Rady
Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. --------------------------------§ 17
1.
2.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.----------------------------------------Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------------------------1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, o ile Statut nie stanowi inaczej, -------2) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, -----------3) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań, -------------------------------------4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji, ----------------------------5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -------6) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie
w spółce konkurencyjnej przez członków Zarządu, ------------------------------------------------------7) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji
imiennej lub świadectwa tymczasowego, ------------------------------------------------------------------8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,--------------------------------------------------------------------------10) zatwierdzanie rocznych planów finansowych przygotowanych przez Zarząd, --------------------11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w powyższych prawach do nieruchomości, ---------------------------------------------------------------------12) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, ---------13) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----------------------Walne Zgromadzenie
§ 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Warszawie, Szczecinie i Krakowie.
§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa
oraz w innych postanowieniach Statutu: ----------------------------------------------------------------------------1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, --------------------------------------------4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru. -----------------------------------------------------------------------2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do
nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------VI. Kapitały Spółki
§ 20
1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć od podziału zysk wynikający z rocznego sprawozdania
finansowego, w całości lub części, i przeznaczyć na inne cele, w szczególności na kapitał
zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe utworzone uchwałami Walnego
Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Spółka może tworzyć i znosić, na zasadach określonych przepisami prawa oraz w uchwałach
Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a w
szczególności: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w przypadkach określonych w art. 362 § 2
Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------b) kapitał rezerwowy na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki. ---------------------

3. Warunki
i sposób
tworzenia,
wykorzystania
i likwidacji
kapitałów
i funduszy określają uchwały Walnego Zgromadzenia, jednakże części kapitału zapasowego
w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym. -----------------------------------------------------------------------------------------§ 21
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na
wypłatę.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 22
Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 maja do 30 kwietnia. ----------------------------------------------------

