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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 30.07.2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu 
potencjalnych dostępnych opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej IZOBLOK. W 
związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy w tym zakresie z doradcą tj. PwC.
W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje, w zależności od bieżących 
uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy. W szczególności Zarząd Spółki może rozważyć takie 
opcje strategiczne jak: poszukiwanie inwestora, w tym branżowego lub finansowego, zmiana struktury grupy 
kapitałowej IZOBLOK lub dokonanie innej transakcji, w tym akwizycji. 
Przegląd opcji strategicznych ma na celu realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz grupy 
kapitałowej IZOBLOK, w tym m.in. dalszy rozwój prowadzący do wzrostu wartości Spółki dla aktualnych oraz 
przyszłych akcjonariuszy. 
Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji, a 
sam przegląd może być procesem długotrwałym. Dodatkowo nie ma pewności czy w przyszłości jakakolwiek 
decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji zostanie podjęta. W związku z powyższym, może się okazać, że po 
dokonanym przeglądzie opcji strategicznych żadna opcja nie zostanie wybrana do dalszej realizacji i nie zostaną 
podjęte żadne dalsze działania. 

Spółka będzie informować o przebiegu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
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