
RB 2 2016IZO-BLOK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-05

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Aktualizacja informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd Izo-Blok S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 6.11.2015 r. 
informuje, że wznowienie/kontynuowanie negocjacji dot. nabycia pakietu 100% udziałów w niemieckiej spółce z 
branży motoryzacyjnej SSW PearlFoam GmbH (dalej: Spółka) od SSW Industries GmbH zostało formalnie 
potwierdzone na zasadzie wyłączności w oparciu o podpisane dzisiaj porozumienie (Confidentiality and Exclusivity 
Agreement).

Emitent zakończył badanie due diligence i zasadniczo jego wynik ocenia pozytywnie. Część kwestii objętych 
przeglądem jest jednak jeszcze przedmiotem szczegółowej weryfikacji i wyjaśnień. Strony nie uzgodniły do tej pory 
dokładnych warunków i struktury finansowania. 

Emitent planuje zakończenie negocjacji w lutym 2016 r.

Emitent, w celu uzyskania części środków na zakup udziałów Spółki, rozważa publiczną emisję akcji (dalej: 
Emisja). W razie dojścia do skutku Emisji oraz powodzenia negocjacji Emitent planuje całość środków 
uzyskanych z Emisji przeznaczyć na częściowe sfinansowanie transakcji nabycia udziałów Spółki. Szczegóły dot. 
ewentualnej Emisji zostaną przekazane w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Emitenta.
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