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Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A.  (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 4 grudnia  2013 roku zawiadomienia w trybie 
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od trzech Członków Zarządu 
Spółki.

Zawiadomienia dotyczą:
- sprzedaży 165 138 akcji po cenie 19 zł za każdą akcję oraz 1 450 000 akcji po cenie 20,50 zł. Transakcja odbyła 
się w trybie sprzedaży akcji w Ofercie Publicznej,
- sprzedaży 123 853 akcji po cenie 19 zł za każdą akcję oraz 1 087 500 akcji po cenie 20,50 zł. Transakcja odbyła 
się w trybie sprzedaży akcji w Ofercie Publicznej,
- sprzedaży 82 569 akcji po cenie 19 zł za każdą akcję oraz 725 000 akcji po cenie 20,50 zł. Transakcja odbyła się 
w trybie sprzedaży akcji w Ofercie Publicznej,

Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i 
udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i 
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w 
związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i 
udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i 
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
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