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Treść raportu:

Zarząd Spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza 
Zbigniewa Jakubasa oświadczenie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt i oraz art. 69 ust. 2 pkt 2  „Ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”).

W przesłanym oświadczeniu akcjonariusz poinformował, że w wyniku zawarcia w dniu 19.12.2014 porozumienia, 
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, przez Zbigniewa Jakubasa, Zbigniewa Konieczka, Bogdana Borka 
oraz Wiesława Piwowara, łączna ogólna liczba głosów Spółki NEWAG SA („Spółka”) reprezentowanych przez 
Zbigniewa Jakubasa oraz wskazanymi powyżej podmiotami działającymi w porozumieniu o którym mowa w art. 87 
ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewem Konieczkiem, Bogdanem Borkiem oraz Wiesławem Piwowarem, zwiększyła się 
o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce i osiągnęła powyżej 50% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa 
zwiększeniu do 23.850.000 sztuk akcji dających prawo do 23.850.000 głosów, co stanowi 53 % udziału w kapitale 
akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.

Przed powyższą zmianą w/w podmioty posiadały: 
- Zbigniew Jakubas -  19.381.081 sztuki akcji dających prawo do 19.381.081  głosów, co stanowiło 43,07% 
udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
- Zbigniew Konieczek – 1.984.862 sztuki akcji dających prawo do 1.984.862  głosów, co stanowiło 4,41% udziału 
w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
- Wiesław Piwowar – 1.488.647 sztuki akcji dających prawo do 1.488.647  głosów, co stanowiło 3,31% udziału w 
kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
- Bogdan Borek – 995.410 sztuki akcji dających prawo do 995.410 głosów, co stanowiło 2,21% udziału w kapitale 
akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.

Na podstawie  art. 87 ust. 3 Ustawy, wymienieniu wyżej akcjonariusze wskazali Zbigniewa Jakubasa jako podmiot 
odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy.
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2014-12-23 Wiesław Piwowar Wiceprezes Zarządu

2014-12-23 Bogdan Borek Członek Zarządu
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