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Temat

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie – nabycie akcji Emitenta

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 
13 października 2016 roku, Spółka otrzymała od spółki pod firmą Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Aviva") zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 
1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382), w którym Aviva poinformował 
Emitenta, że zarządzane przez Aviva fundusze: Aviva Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusze”) w wyniku transakcji kupna akcji Spółki dokonanej 
w dniu 11 października 2016 r., zwiększył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadają 90 762 sztuk akcji Spółki, stanowiących  7,16% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do 90 762 głosów, które stanowią 5,37% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 75 462 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,96% 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 75 462 głosów, co stanowiło 4,47% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 
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