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Temat

Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

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 dniu 29 czerwca 2016 r. 
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego dnia 17 
czerwca 2016 r., sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 złotych każda (dalej: Akcje serii D) oraz w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 praw do Akcji serii D oraz nie mniej niż 1 
i nie więcej niż 300.000 Akcji serii D.

Aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę, dnia 27.06.2016 r., umowy kredytowej, o której 
Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Aneks będzie dostępny na stronach internetowych Spółki www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl oraz na stronie 
internetowej oferującego (Bank Zachodni WBK S.A.) www.dmbzwbk.pl.

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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