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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM 

 
 
Działając zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu IZOSTAL S.A. (dalej „Spółka”)  na podstawie art. 395, art. 399 
§ 1,  art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h") oraz § 38 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd IZOSTAL S.A. zwołuje na dzień 10 maja 2012 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie" 
lub „WZ"), które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 13.00 
z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania 

finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011. 
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu 
dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. 
oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. 
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy 
Rady w 2011 roku. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków w 2011 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 
Zgodnie z art. 4022 k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje dla akcjonariuszy: 
 

1. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
 
Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24 kwietnia 
2012 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji 
Uczestnictwa”).  
 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani 
do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4062 k.s.h.). 
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W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z art. 4063  § 2  k.s.h.), akcjonariusz 
uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż 
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 
po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 25 kwietnia 2012 roku 
od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063  § 3 k.s.h.  
 
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie 
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowemu Depozytowi Papierów 
Wartościowych, dalej „KDPW”).  W oparciu o powyższe dokumenty, KDPW sporządza i doręcza 
Spółce wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie którego 
Spółka sporządza listę uprawnionych z akcji na okaziciela. Na trzy dni powszednie przed terminem 
Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. 
 

2. Opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom 
 

2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia 

 
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 
na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 kwietnia 2012 r. 

 
Żądanie powinno zawierać:  
 
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,  
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:  

 w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też 
innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,  

 w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej 
(lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu 
osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego 
tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,  

 w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia 
dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku 
Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość 
pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, 
kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania 
pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego 
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urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też 
osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. 

(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej 
do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe 
wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym 
zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających 
żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub 
są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze 
stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 
kapitału zakładowego Spółki. 

 
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 3, 47-120 
Zawadzkie lub w postaci elektronicznej, w formacie plików PDF, przesłane za pośrednictwem 
poczty elektrycznej na adres e-mail: info@izostal.com.pl.  

 
2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia 
 
Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z uzasadnieniem.  

 
Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie 
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie lub w postaci elektronicznej, 
w formacie plików PDF, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
info@izostal.com.pl. 

 
Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit (ii) 
i (iii) powyżej. 
 

2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia 
 
Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym  Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.  
 
 

3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu  

 
3.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w WZ 

 
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 
KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia tj. w dniu 24 kwietnia 2012 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa"). 

 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na 
podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(dalej „KDPW”), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
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wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych 
w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia 
powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 25 kwietnia 2012 r. 
 

3.2. Lista uprawnionych do udziału w WZ 
 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona 
na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki 
w Zawadzkiem, ul. Polna 3, w godzinach od 8.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem 
Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 07 maja 2012 r. do 09 maja 2012 r. Akcjonariusze mogą 
przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu 
listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia. 
 
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki może 
żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie 
powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: info@izostal.com.pl 
(format plików PDF) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie 
jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących 
Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 2.1. lit (ii) i (iii) powyżej.  
 

3.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

 
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu 
tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. 
Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać 
aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania 
tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza. 
 
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację 
uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników 
listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych 
z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów. 
 
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale podsiada imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu 
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu 
Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.  
 
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od 
niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
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3.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy 
 

(i) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu 
chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane 
na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

(ii) Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej 
lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

(iii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem 
formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.izostal.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie, co jest 
zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 k.s.h. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest 
obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy 
dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie 
zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu 
na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne. 

(iv) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna 
być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników 
Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego 
rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. 
Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
na adres e-mail: info@izostal.com.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu 
pełnomocnictwa (format plików PDF) podpisanego przez Akcjonariusza (bez załącznika – 
instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien 
przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię 
i nazwisko Akcjonariusza, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.  

(v) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka 
ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego 
pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie 
elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane 
pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego 
pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

(vi) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie 
pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, 
o której mowa powyżej.  

(vii) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy 
obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany 
do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia. 

(viii) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady 
Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej 
od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące 
na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik taki głosuje 
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa jest wyłączone. 
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3.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 

 
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia 
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

3.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 

 
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania 
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

3.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej 

 
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania 
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
 
 

4. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia. 
 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał: 

 na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.izostal.com.pl w zakładce Relacje 
Inwestorskie, 

 w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 
3, 47-120 Zawadzkie w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 
07 maja 2012 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres 
info@izostal.com.pl lub faksem na numer 77 405 65 01.  

 
5. Informacje uzupełniające. 

 
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki 
www.izostal.com.pl. Wszelka korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być 
kierowana na adres e-mail: info@izostal.com.pl.  
 
Zarząd Spółki informuje również, iż w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia,  oraz 
regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach 
publicznych, którą to spółką jest IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem. Zarząd zwraca się 
do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego 
Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje 
inwestorskie/Firma/Akty prawne) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych 
w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.  
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Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową 
treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki IZOSTAL S.A. z siedzibą w Zawadzkiem: 
 
§ 2 pkt.1. Statutu Spółki – dotychczasowa treść: 
 

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, 
a w szczególności: 

a) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 25.61.Z.) 
b) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) 
c) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z) 
d) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z) 
e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) 
f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) 
g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem  

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 
h) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z) 
i) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 
j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) 
k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych                               

i technicznych (72.19.Z) 
 
§ 2 pkt. 1. Statutu Spółki – proponowana treść: 
 

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, 
a w szczególności: 

  
a) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 25.61.Z.) 
b) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) 
c) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z) 
d) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z) 
e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) 
f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) 
g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem  

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 
h) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z) 
i) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 
j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) 
k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych                               

i technicznych (72.19.Z) 
l) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z) 
m) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z) 
n) Handel energią elektryczną (35.14.Z) 
o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 
p) Transport kolejowy towarów (49.20.Z) 
q) Transport drogowy towarów (49.41.Z) 
r) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) 
s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)  
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t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (77.39.Z) 

u) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z) 
v) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) 
w) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(25.99.Z) 
x) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)  
y) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) 

 
 

 
Zarząd Izostal S.A. 

 


