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Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zmiana uchwały Zarządu KDPW nr 867/13 z dnia 20 listopada w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela 
NEWAG S.A. serii A, B i C 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 r. otrzymał Uchwałę nr 902/13 
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie 
zmiany Uchwały nr 867/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2013 r.

Zarząd KDPW postanowił zmienić Uchwałę Zarządu KDPW nr 867/13 z dnia 20 listopada 2013 r. nadając nowe 
brzmienie § 1 pkt 2 tiret pierwsze oraz § 1 pkt 2 tiret drugie tej uchwały.

§ 1 pkt 2 tiret pierwsze oraz § 1 pkt 2 tiret drugie Uchwały Zarządu KDPW nr 867/13 z dnia 20 listopada 2013 r. 
poprzednio miały następujące brzmienie:

„- 18.530.000 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki 
NEWAG S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem 
PLNEWAG00012;
- 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki NEWAG 
S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLNEWAG00020.”. 

§ 1 pkt 2 tiret pierwsze oraz § 1 pkt 2 tiret drugie Uchwały Zarządu KDPW nr 867/13 z dnia 20 listopada 2013 r. 
obecnie mają następujące brzmienie:

„- 19.230.000 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C 
spółki NEWAG S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem 
PLNEWAG00012;
- 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki NEWAG 
S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLNEWAG00020.”. 

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: 
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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2013-11-28 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
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