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Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z 
dnia 28.04.2021 r.,  informuje, że dnia 07.07.2021 r. otrzymał od Logine sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
(„Logine”) informację o spełnieniu warunków umów inwestycyjnych zawartych przez jej wspólników z BEWi ASA z 
siedzibą w Hamarvik, Norwegia („BEWi”, „Inwestor”) oraz ich wykonaniu poprzez zawarcie umów sprzedaży na 
rzecz BEWI 100% udziałów Logine.

Logine jest właścicielem 422 650 uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki oraz 264 152 akcji na okaziciela 
Spółki (łącznie „Akcje”). Akcje uprawniają łącznie do 1 109 452 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co 
stanowi 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Nabywając 100% udziałów Logine, Inwestor nabył pośrednio Akcje, stanowiące łącznie 54,21% kapitału 
zakładowego Spółki i  dające prawo do 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

BEWi nabyło wszystkie udziały w Logine, a pośrednio wszystkie Akcje za łączną cenę około 16,5 mln euro. Kwotę 
około 13,5 mln euro należną w odpowiednich proporcjach każdemu ze wspólników Logine  rozliczono środkami 
pieniężnymi. Pozostała część ceny zostanie rozliczona poprzez emisję akcji BEWi skierowaną do Pana 
Przemysława Skrzydlaka, który po objęciu tych akcji stanie się akcjonariuszem BEWi. 
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