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Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 26 listopada
2021 roku, Emitent otrzymał od spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „AgioFunds”), zawiadomienie złożone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w
zw. z art. 69 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 (Dz.U.2013.1382),
w którym AgioFunds informuje, że działając w imieniu i na rzesz funduszu inwestycyjnego pod nazwą FRAM
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”), zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2021 r. spółka Góralska
Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , będąca podmiotem bezpośrednio zależnym od Funduszu, nabyła 30.975
akcji Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2021.). W wyniku powyższej transakcji,
zawartej na rynku regulowanym, spółka Góralska Park sp. z o.o. przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
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