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Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

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 na adres mailowy 
Spółki w dn. 28.12.2021 w godzinach popołudniowych wpłynęło od Otwartego Funduszu Emerytalnego 
Nationale-Nederlanden („OFE NN”) reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Góralska Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GP”), podmiotu 
bezpośrednio zależnego od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie złożone na podstawie 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 („ustawa o ofercie”) w związku z 
zawarciem porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie. Zawiadomienie nie zawiera 
informacji o przekroczeniu w wyniku zawarcia Porozumienia 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zawiera 
błędne określenie firmy Spółki. Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o opublikowaniu ww. informacji w 
wykonaniu obowiązku z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie niezależnie od ww. uchybień, przy założeniu że wyciągnął 
poprawne wnioski z nieprawidłowego zawiadomienia.
 
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
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