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Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka) informuje, że w wykonaniu zobowiązania 
wynikającego z uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 
2016 r. (treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu 
bieżącego ESPI Nr 8/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku), w dniu 8 kwietnia 2016 r., Spółka, za pośrednictwem 
domu maklerskiego BZ WBK, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu 
emisyjnego.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem przeprowadzenia publicznej oferty obejmującej nie 
mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz praw do akcji serii D.

Spółka planuje środki pozyskane z oferty przeznaczyć na częściowe sfinansowanie akwizycji niemieckiej spółki 
SSW PearlFoam GmbH (o zawarciu umowy nabycia 100 % udziałów SSW PearlFoam Spółka informowała w 
raporcie bieżącym ESPI Nr 5/2016 z dnia 8 marca 2016 r.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
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