IZO-BLOK S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Kluczborska 11, 41-503 Chorzów, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388347)

Informacja z dnia 7 lipca 2016 r.
o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych
na podstawie Prospektu emisyjnego sporządzonego w formie dokumentu jednoczęściowego,
zatwierdzonego dnia 17 czerwca 2016 r.,
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr L. dz. DPI/WE/410/47/19/16
(dalej także: „Prospekt”)

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
W związku dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii D (Akcji Oferowanych), podaje się do publicznej
wiadomości następujące informacje:
W dniu 7 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 267.000 Akcji Oferowanych (słownie: dwieście sześćdziesiąt
siedem tysięcy).
W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 13.350 Akcji Oferowanych (słownie: trzynaście tysięcy
trzysta pięćdziesiąt) a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 253.650 Akcji Oferowanych (słownie: dwieście
pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt).
Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok 61,1%.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do
podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium
Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie
akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia
17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w
Polsce. Prospekt wraz z aneksami oraz niniejszą informacją jest dostępny w formie elektronicznej na stronach
internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
ich emitentów lub wystawców.
Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest
przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów
Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie
właściwych przepisów prawa.\

