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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2014 r., 
działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz 
sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 
poufnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476), opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej w 
sprawie rozważanych przez część obecnych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze”) opcji strategicznych 
dotyczących sprzedaży większościowego pakietu akcji w Spółce oraz związanego z nim procesu negocjacji z 
potencjalnymi inwestorami prowadzonego przy udziale Spółki. Ponieważ rozważane opcje miały istotne znaczenie 
dla Spółki i jej działalności, a ich realizacja wymaga współpracy ze strony Spółki i jej organów, Spółka została 
poinformowana o rozważanych opcjach oraz została zaangażowana w wyżej wymieniony proces.   Decyzja o 
opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości była uzasadniona wpływem, jaki jej 
wcześniejsze ujawnienie mogłoby mieć na opisane powyżej negocjacje.  

W związku z powzięciem przez Spółkę informacji w dniu dzisiejszym, tj. 30.04.2015 r. o zakończeniu przez 
Akcjonariuszy wyżej wymienionego procesu negocjacyjnego z potencjalnymi inwestorami w formie dotychczas 
prowadzonej w celu rozważenia alternatywnych opcji strategicznych dotyczących posiadanego większościowego 
pakietu akcji Spółki, bez podjęcia przez Akcjonariuszy decyzji o realizacji jednej z dotychczas rozważanych opcji 
sprzedaży większościowego pakietu akcji w Spółce oraz zamknięciem w dniu w dniu dzisiejszym, tj. 30.04.2015 r. 
przez Spółkę wirtualnego data room, w którym zostały udostępnione potencjalnym inwestorom informacje i 
dokumenty dotyczące Spółki i jej grupy kapitałowej na potrzeby procesu, Spółka zdecydowała o ujawnieniu 
informacji poufnej w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku powzięcia przez Spółkę informacji o podjęciu przez 
Akcjonariuszy w przyszłości decyzji o rozważeniu opcji strategicznych dotyczących sprzedaży części lub całości 
posiadanych przez Akcjonariuszy pakietów akcji w Spółce, Spółka przekaże informacje w tym zakresie. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539)
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