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Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego obrotu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na
rynku („rozporządzenie MAR”) informuje, że na adres mailowy Spółki w dn. 28.12.2021 w godzinach
popołudniowych wpłynęło od akcjonariuszy Spółki Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden
(„OFE NN”) reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z
siedzibą w Warszawie oraz Góralska Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GP”), podmiotu bezpośrednio
zależnego od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie o zawarciu w dn. 28.12.2021 r. przez OFE
NN oraz GP porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego obrotu dotyczącego zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu Spółki („Porozumienie”). Zawiadomienie nie zawiera informacji o przekroczeniu w wyniku
zawarcia Porozumienia 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zawiera błędne określenie firmy Spółki. Zarząd
Spółki jednocześnie podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej niezależnie od ww. uchybień.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przedmiotem Porozumienia ma być współdziałanie w celu zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym w
szczególności wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami, tj. w trybie art. 385 par. 3 – par. 9
k.s.h. oraz sposób wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu oraz zobowiązanie stron Porozumienia do
niezbywania akcji Spółki do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
zwołanego na skutek wniosku, o którym mowa powyżej bez uprzedniego porozumienia z drugą stroną
Porozumienia za wyjątkiem sytuacji związanej z modyfikacją warunków wezwania na sprzedaż akcji
skierowanego przez BEWI Poland Sp. z o.o. oraz BEWI ASA.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Porozumienie ma zakładać wspólnie utworzenie przez OFE NN oraz GP
oddzielnej grupy i powołanie uzgodnionego między stronami kandydata lub kandydatki do Rady Nadzorczej
Spółki z jednoczesnym oddelegowaniem wybranego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na dzień zawarcia Porozumienia OFE NN ma posiadać 160.307 akcji
Spółki, reprezentujących łącznie 12,65% kapitału zakładowego Spółki, a GP ma posiadać 107.555 akcji Spółki,
reprezentujących łącznie 8,49% kapitału zakładowego Spółki, co łącznie ma dawać 21,14% kapitału
zakładowego Spółki.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
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