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Informacja o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego oraz o wyznaczeniu
ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że dnia 4 sierpnia 2016 r. powziął wiadomość o 2
Uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) podjętych dnia 3 sierpnia
2016 r. tj. Uchwale nr 787/2016 i Uchwale nr 788/2016.
Na podstawie uchwały nr 787/2016 Zarząd GPW wyznaczył na dzień 5 sierpnia 2016 r. ostatni dzień notowań
267.000 (słownie: dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o
wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) kodem „PLIZBLK00028”.
Na podstawie Uchwały nr 788/2016 Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 8 sierpnia 2016 r. w trybie
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 267.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, pod warunkiem
dokonania przez KDPW w dniu 8 sierpnia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLIZBLK00010”.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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