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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2013 roku otrzymał od Pana 
Zbigniewa Jakubasa (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów Akcjonariusza oraz 
podmiotu zależnego w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki. 

Udział Pana Zbigniewa Jakubasa oraz podmiotów zależnych w rozumieniu art.  4 ust 15 Ustawy tj. Multico Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowo Akcyjna, w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się o 35,39% i osiągnął mniej niż 50% ogólnej liczby głosów.

Przed powyższą zmianą Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotem, o którym mowa powyżej posiadał 35.308.134 
szt. akcji Spółki, dających prawo do 35.308.134 głosów, co stanowiło 78,46% udziału w kapitale zakładowym i taki 
sam udział w ogólnej liczbie głosów, z czego 19.738.134 szt. akcji Spółki, dających prawo do 19.738.134  głosów,  
co stanowiło 43,86% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów posiadał Pan 
Zbigniew Jakubas, a 15.570.000 szt. akcji Spółki, dających prawo do 15.570.000 głosów,  co stanowiło 34,60% 
udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów posiadał podmiot zależny w rozumieniu 
art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowo Akcyjna. 

W wyniku powyższej zmiany, posiadane przez Pana Zbigniewa Jakubasa 19.381.081 szt. akcji Spółki, dające 
prawo do 19.381.081 głosów, stanowią 43,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i taki sam udział w ogólnej 
liczbie głosów. 

W wyniku powyższej zmiany Multico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowo Akcyjna nie 
posiada akcji Spółki.

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 
1539)
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2013-12-04 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
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