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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. i
raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 05.02.2016 r., informuje, że dzisiaj powziął informację o podjęciu przez Radę
Nadzorczą Emitenta, dnia 03.03.2016 r., uchwały nr 1, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki SSW
PearlFoam GmbH i zawarcie umowy nabycia udziałów tej spółki ze spółką SSW Industries GmbH (dalej:
Transakcja).
Warunki ew. Transakcji zostaną ustalone przez Zarząd Emitenta.
Emitent informuje, że strony przeszły do finalnej fazy negocjacji, tj. ustalają ostateczną treść umowy nabycia
udziałów.
Emitent planuje finalizację ew. Transakcji (podpisanie umowy nabycia udziałów) między 08.03.2016 r. a
14.03.2016 r. o ile strony uzgodnią ostatecznie ww. warunki Transakcji.
O fakcie podpisania umowy i jej warunkach lub niepowodzeniu negocjacji Emitent poinformuje odrębnym
raportem bieżącym.
Podstawa prawna:
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
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