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Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania 

Podstawa prawna

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 akcjonariuszy – 
Pana Zbigniewa Konieczka oraz Pana Wiesława Piwowara (Akcjonariusze) zawiadomienie o zmianie w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki. 

Udział Akcjonariusza Zbigniewa Konieczka w ogólnej liczbie głosów w NEWAG S.A. uległ zmniejszeniu do 
poziomu 4,4%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku dokonanego w dniu 29 listopada  
2013 r. przydziału 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 
0,25 zł każda oraz 815 138 (osiemset tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o 
wartości nominalnej 0,25 zł ("Akcje Oferowane") będących przedmiotem oferty sprzedaży ("Oferta") 
przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. 

Przed ww. zmianą Akcjonariusz Zbigniew Konieczek posiadał 3 600 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji Spółki, 
co stanowiło 8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3 600 000 głosów na WZ Spółki, co stanowiło 8% 
ogólnej liczby głosów. W wyniku w/w zmiany Akcjonariusz Zbigniew Konieczek aktualnie posiada 1 984 862 (jeden 
milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki, co stanowi 4,4 % 
kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 984 862 głosów na WZ Spółki, co stanowi 4,4 % ogólnej liczby 
głosów.

Jednocześnie Akcjonariusz Zbigniew Konieczek poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia nie zamierza zmieniać udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz poinformował też, iż nie 
zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

Udział Akcjonariusza Wiesława Piwowara w ogólnej liczbie głosów w NEWAG S.A. uległ zmniejszeniu do poziomu 
3,3%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku dokonanego w dniu 29 listopada  2013 r. 
przydziału 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł 
każda oraz 611 353 (sześćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł ("Akcje Oferowane") będących przedmiotem oferty sprzedaży ("Oferta") 
przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. 

Przed ww. zmianą Akcjonariusz Wiesław Piwowar posiadał 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji 
Spółki, co stanowiło 6% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 700 000 głosów na WZ Spółki, co 
stanowiło 6% ogólnej liczby głosów. W wyniku w/w zmiany Akcjonariusz Wiesław Piwowar aktualnie posiada 1 
488 647 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji Spółki, co 
stanowi 3,3 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 488 647 głosów na WZ Spółki, co stanowi 3,3 % 
ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Akcjonariusz Wiesław Piwowar poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia 
nie zamierza zmieniać udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz poinformował też, iż nie zawarł umów z 
osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

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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NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66

(telefon) (fax)

sekretariat@newag.pl www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2013-12-04 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2013-12-04 Bogdan Borek Członek Zarządu
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