
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 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 Bartłomieja Medaja 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

w sprawie: skorygowania listy obecności. 

 

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić decyzję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie 

skorygowania 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”:  112.253 
Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 160.312 
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2021-2022, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.  

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW 2021. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2021-2022. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022. 

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2021-2022. 

15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022. -  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 

2021-2022. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 

19. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej za rok 2021-2022. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania 

o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022. 

21. Rozpatrzenie wniosku Akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do 

spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego zagadnienia związanego z 

prowadzeniem spraw Izoblok S.A. w zakresie objętym wnioskiem, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki 

pisemnej opinii dotyczącej wniosku. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok 

S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu 

przeglądu opcji strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a 

zakończonego pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu 

w kwocie 2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 

1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora 

strategicznego”. 

23. Zamknięcie 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”:  1.509.604 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: uchylenia decyzji Przewodniczącego. 

           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla decyzję Przewodniczącego o odmowie łącznego rozpatrywania spraw 

ujętych w pkt. od 5 do 16 porządku obrad.  

 
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. 
 



Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 

30.04.2022 roku 

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. 
 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-2022. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 

roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021-2022. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia 

zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: „Sprawozdanie z 

działalności Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 

r.”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2022 roku. 

 
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. 
 



Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, 

że strata za rok obrotowy 2021-2022 w kwocie 12.667.470,83 zł (dwunastu milionów sześciuset 

sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) netto 

zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. 

 
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”: 5 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 112 253 
Uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021-2022.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 

30.04.2022 roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021-2022. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 

2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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. 
 
 



Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 

2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku. 
 
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. 
 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-

2022 za okres od 01.05.2021 roku do 29.10.2021 roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 29.10.2021 roku. 

 
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. 
 
 



Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 28.10.2021 roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Bartłomiejowi Medajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2021-2022 za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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. 

 



Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2021-2022 za okres od 28.10.2021 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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. 
 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Jonasowi Siljeskär absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-

2022 za okres od 29.10.2021 do 30.04.2022. 

 
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. 
 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marie 

Danielsson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-2022 

za okres od 29.10.2021 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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. 
 

 



Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 

Jakubowi Mencowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021-

2022 za okres od 09.02.2022 roku do 30.04.2022 roku. 

 
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”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.237.039 
Uchwała nie została podjęta 
 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021-2022 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 

90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią 

sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę 

Nadzorczą za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku, pozytywnie opiniuje ww. 

sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
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. 
 

Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 15 

listopada 2022 roku do godziny 11:00, przy czym dalsza część odbędzie się w miejscu, w którym nastąpiło 

otwarcie obrad 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”:  272.565 



Liczba głosów „przeciw”: 1.237.039 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Uchwała nie została podjęta 
 

Uchwała nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Izoblok S.A. określonego 

zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Izoblok S.A. dotyczącego procesu przeglądu opcji 

strategicznych ogłoszonego raportem bieżącym Izoblok S.A. nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonego 

pośrednim nabyciem akcji w Izoblok S.A. przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik, w tym kosztu w kwocie 

2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Izoblok S.A. za okres od 1 maja 

2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., określonego jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora 

strategicznego”. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje: 

 

                                                                              § 1 

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych 

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki – tj. 

spółki pod firmą Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołuje spółkę pod firmą Trustway 

Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 47/45, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000901196, NIP 5272958949, REGON 388999840 („Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw 

szczególnych. Osobą odpowiedzialną ze strony Biegłego będzie Pan Witold Czyż, biegły rewident nr 

90094.  

2. Rewident oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie. 

3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej oraz na podstawie 

dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały ("Badanie”). 

4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z 

Badaniem określone są w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.  

§ 2 

Przedmiot i zakres Badania 

1. Przedmiot i zakres Badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz 

dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie przeprowadzenia procesu przeglądu opcji strategicznych 

ogłoszonego raportem bieżącym Spółki nr 10/2019 z 30.07.2019 r. a zakończonego pośrednim 

nabyciem akcji Spółki przez BEWi ASA z siedzibą w Hamarvik („BEWi”), w tym zakresem Badania 

objęte jest (i) ustalenie kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z wykonaniem przez podmioty 



trzecie usług skutkujących lub prowadzących do nabycia przez BEWi pośrednio większościowego 

pakietu akcji Spółki, a także (ii) zasadności poniesienia przez Spółkę ww. kosztów z perspektywy 

uzyskanego przez Spółkę ekwiwalentu oraz zakwalifikowania ich przez Spółkę jako podatkowych 

kosztów uzyskania przychodu. W szczególności weryfikacji powinny zostać poddane koszty poniesione 

na rzecz (i) jednostek należących do grupy kapitałowej oraz działających pod marką PwC, a także (ii) 

kancelarii działającej aktualnie pod firmą Olesiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (przed 

przekształceniem: Olesiński i Wspólnicy sp. z o.o.) oraz (iii) kancelarii Chabasiewicz Kowalska i 

Wspólnicy s.k.a. (dalej łącznie jako „Doradcy Sprzedających”) – wszystkie te podmioty zostały bowiem 

wskazane w komunikacie prasowym BEWi z dnia 28.04.2021 r. jako reprezentujące nie Spółkę, lecz 

bezpośrednio sprzedających akcje Spółki w ramach transakcji z BEWi (pośród których największym 

sprzedającym był Prezes Zarządu Spółki – Przemysław Skrzydlak). W ramach tak zakreślonego celu 

Badania konieczne jest zweryfikowanie m.in. zasadności poniesienia przez Spółkę kosztu w wysokości 

2.004.678 zł, o którym mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1.5.2021 r. 

do 30.4.2022 r., określonym w nocie 10 tego sprawozdania jako: „koszt doradztwa prawnego – 

poszukiwanie inwestora strategicznego”.  

2. Spółki, mających miejsce w okresie do końca października 2021 r. Badanie dotyczy również 

następczych ocen tych zdarzeń lub okoliczności, a także rozliczenia tych zdarzeń lub okoliczności przez 

Spółkę, sporządzenia odpowiednich zeznań podatkowych Spółki oraz pracy nad Jednostkowym 

sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. 

3. Dokładny przedmiot i zakres Badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:  

a) Koszty poniesione przez Spółkę w związku z usługami wykonywanymi przez podmioty trzecie, 

których efektem było zbycie przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (w tym Prezesa Zarządu 

Spółki – Przemysława Skrzydlaka) akcji Spółki w sposób pośredni na rzecz BEWi: 

(i) Jakie, oraz kiedy Spółka nawiązała stosunki prawne (zlecenia, umowy itp.) w ramach procesu 

przeglądu opcji strategicznych ogłoszonych raportem bieżącym Spółki nr 10/2019 z 30.07.2019 

r. („Przegląd Opcji Strategicznych”) z podmiotami świadczącymi usługi związane z 

Przeglądem Opcji Strategicznych na koszt Spółki? 

(ii) Jakie dokładnie czynności składały się na usługi wykonane na koszt Spółki w ramach Przeglądu 

Opcji Strategicznych, a w szczególności jakie czynności zostały wykonane w tym przedmiocie 

przez każdego Doradcę Sprzedających? 

(iii) Jaki był łączny koszt dla Spółki usług wykonanych w związku z Przeglądem Opcji 

Strategicznych, w tym jaki był łączny koszt poniesiony przez Spółkę w związku z tym na rzecz 

każdego Doradcy Sprzedających? 

(iv) W jaki sposób ustalana była wysokość wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz 

zewnętrznych usługodawców z tytułu czynności wykonywanych w związku z Przeglądem Opcji 

Strategicznych, w tym na rzecz Doradców Sprzedających (czy była to stawka ryczałtowa, 

godzinowa, czy wynagrodzenie za sukces)? 

(v) Jakie podmioty trzecie otrzymały od Spółki świadczenia z tytułu czynności wykonanych w 

ramach Przeglądu Opcji Strategicznych i w jakiej kwocie? 

(vi) Z jakich kosztów Spółki oraz poniesionych na rzecz jakiego podmiotu składa się pozycja 

2.004.678 zł wykazana w nocie 10 Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 



od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. określona jako: „koszt doradztwa prawnego – poszukiwanie 

inwestora strategicznego” („Poszukiwanie Inwestora Strategicznego”)?  

(vii) Czy przedmiotem czynności w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych za których wykonanie 

koszt poniosła Spółka było opracowanie struktury sprzedaży akcji Spółki, o której Zarząd Spółki 

informował w raportach bieżących nr 3/2021 z dnia 28.04.2021 r. oraz nr 14/2021 z dnia 

07.07.2021 r., w tym w zakresie dotyczącym spółki Logine sp. z o.o. (aktualnie BEWi Poland 

sp. z o.o. – KRS: 0000722985)?  

(viii) Kto zlecił wykonanie na koszt Spółki czynności realizowanych przez zewnętrznych 

usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych? 

(ix) Kto jest beneficjentem czynności wykonanych na koszt Spółki przez zewnętrznych 

usługodawców w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, w szczególności wykonanych przez 

Doradców Sprzedających? 

(x) Jaką korzyść finansową odniosła Spółka w efekcie wykonania przez zewnętrznych 

usługodawców na koszt Spółki (w tym Doradców Sprzedających) czynności w ramach 

Przeglądu Opcji Strategicznych? Czy korzyść ta skorelowana jest z łącznym kosztem 

poniesionym przez Spółkę w związku z tymi usługami? 

(xi) Jakiej wysokości koszty związane z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych 

usługodawców (w tym Doradców Sprzedających), których beneficjentami były osoby trzecie, 

poniosła Spółka? 

(xii) Jakie było źródło finansowania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z usługami 

świadczonymi przez podmioty trzecie w związku z Przeglądem Opcji Strategicznych, a w 

szczególności Doradców Sprzedających? Czy Spółka skorzystała w tym celu z finansowania 

dłużnego? 

b) Metody podatkowego rozliczenia poniesionych przez Spółkę kosztów w związku z Przeglądem Opcji 

Strategicznych: 

(i) Czy Spółka zakwalifikowała poniesione koszty w związku z czynnościami realizowanymi przez 

zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji 

Strategicznych, w tym koszt Poszukiwania Inwestora Strategicznego, jako koszt uzyskania 

przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 

(ii) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt (i) wyżej byłaby pozytywna (choćby częściowo), czy 

działanie Spółki nastąpiło w sposób zgodny z przepisami prawa uwzględniając zdarzenie 

będące rezultatem lub celem czynności wykonanych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych 

(w tym objętych wynagrodzeniem Poszukiwania Inwestora Strategicznego), czyli sprzedaż akcji 

Spółki w obrocie wtórnym pośrednio na rzecz BEWi? 

(iii) Czy osoby pełniące funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki lub Komitecie Audytu Spółki będące 

jednocześnie istotnymi menadżerami w grupie BEWi (tj. Jonas Siljeskär oraz Marie Danielsson) 

zaaprobowały Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 

30.04.2022 r., które przyjmuje koszty poniesione przez Spółkę  w związku z czynnościami 

realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach 

Przeglądu Opcji Strategicznych jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych?  



(iv) Czy Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie 

interpretacji indywidualnej dotyczącej ujęcia kosztów poniesionych w ramach Przeglądu Opcji 

Strategicznych jako kosztów uzyskania przychodów? 

(v) Jaką kwotę Spółka powinna zwrócić do Skarbu Państwa, jeżeli okazałoby się, że organ 

podatkowy zakwestionuje ewentualne zakwalifikowanie przez Spółkę kosztów poniesionych 

przez Spółkę w związku z czynnościami realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w 

tym Doradców Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych jako kosztu uzyskania 

przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?  

§ 3 

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu 

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Biegłemu wszelkie będące w 

posiadaniu Spółki dokumenty (w znaczeniu art. 773 Kodeksu cywilnego), umożliwiające 

przeprowadzenie Badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Dotyczy to następujących rodzajów 

dokumentów:  

a) umów, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, porozumień, ugód, ofert, 

oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka w związku z czynnościami 

realizowanymi przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców Sprzedających) w ramach 

Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności dotyczących kosztu Poszukiwania Inwestora 

Strategicznego;  

b) faktur, które zewnętrzni usługodawcy (w tym Doradcy Sprzedających) wystawili na rzecz Spółki w 

związku z czynnościami realizowanymi w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności 

dotyczących kosztu Poszukiwania Inwestora Strategicznego wraz z dotyczącymi tych faktur 

zestawieniami wykonanych czynności lub innymi materiałami dokumentującymi wykonane 

czynności;  

c) dokumentacji korporacyjnej Spółki, tj.: protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów 

wraz z ich uzasadnieniami, wniosków i oświadczeń organów Spółki i ich członków od dnia 

01.01.2019 r. do dnia Badania;  

d) dokumentacji korporacyjnej Spółki obowiązującej od dnia 30.07.2019 r. do dnia Badania, tj. Statut 

Spółki, Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów, Regulamin 

Walnego Zgromadzenia, dokumentacji dotyczącej zarządzania konfliktem interesów w Spółce; 

e) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania 

przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, 

począwszy od dokumentów za 1 kwartał 2019/2020 do aktualnych na dzień Badania;  

f) kompletnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki (w tym także 

śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z 

działalności Grupy Kapitałowej Spółki, raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, począwszy od dokumentów za 1 kwartał 

2019/2020 do aktualnych na dzień Badania; 



g) deklaracji CIT oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK VAT) składanych przez Spółkę, wraz z pełną 

dokumentacją księgową ich dotyczącą, począwszy od dokumentów za okres od 01.05.2019 roku do 

najnowszych na dzień Badania; 

h) listy podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi bezpośrednio i pośrednio związane z 

Przeglądem Opcji Strategicznych;   

i) zestawień obrotów i sald co najmniej od dnia 30.07.2019 r. wraz ze szczegółami zapisów na kontach 

rozrachunków z podmiotami świadczącymi na rzecz Spółki usługi bezpośrednio i pośrednio 

związane z Przeglądem Opcji Strategicznych;  

j) wszelkiej dokumentacji, w tym opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, raportów i interpretacji 

wytworzonych na zlecenie Spółki przez zewnętrznych usługodawców (w tym Doradców 

Sprzedających) w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, a w szczególności Poszukiwania 

Inwestora Strategicznego; 

k) wszelkiej dokumentacji dotyczącej oszacowania ryzyka, opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, 

raportów i interpretacji będących podstawą podatkowej kwalifikacji kosztów poniesionych przez 

Spółkę w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych, w tym Poszukiwania Inwestora Strategicznego; 

2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki – w świetle art. 86 ust. 1 in fine Ustawy o ofercie obowiązane 

są udzielać Biegłemu wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia Badania.  

§ 4 

Termin rozpoczęcia Badania oraz przedstawienia sprawozdania 

1. Biegły rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których 

mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.  

2. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób 

nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego 

informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub 

organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji 

lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z Badania, bądź obowiązek ich ujawnienia 

wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5 

Wejście w życie uchwały 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.237.039 
Uchwała nie została podjęta 
 
 
Załącznik nr 3 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez 
Radę Nadzorczą za rok 2021-2022, tj. za okres od 01.05.2021 roku do 30.04.2022 roku. 
 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 
 
 



 

 



 



 


