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ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 33 i 1/3% LICZBY GŁOS ÓW W SPÓŁCE 
PUBLICZNEJ  

Do:  Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skrytka pocztowa 
419, 00-950 Warszawa 1 (dalej: „KNF ”);   

NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy 
Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 66315, 
o kapitale zakładowym w kwocie 11.250.000,25 zł, w pełni opłaconym, REGON: 
490490757, NIP: 7340009400 (dalej: „Spółka”); 

Od:  Jakubas Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, pod adresem: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559311, 
której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, REGON: 361622785, NIP: 5252620101 
(dalej: „Jakubas Investment”) 

Data:  3 lipca  2015  

Przedmiot: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji w Spółce i przekroczeniu 33 i 
1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce - art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 4 pkt 5) 
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.2013.1382 j.t.) (dalej: „Ustawa o ofercie”). 

Ja niżej podpisany, działając w imieniu Jakubas Investment, niniejszym zawiadamiam o nabyciu 
znacznego pakietu akcji w Spółce i przekroczeniu przez Jakubas Investment (bezpośrednio) 33 i 1/3% 
ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku transakcji opisanej szczegółowo poniżej.      

1. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie, niniejszym 
zawiadamiam, że: 

a) W dniu 3 lipca 2015 r. w Warszawie Jakubas Investment zawarła umowę sprzedaży, na 
podstawie której nabyła łącznie 17.446.562 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści 
sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje w Spółce dające prawo do 17.446.562 głosów - 
co stanowi 38,77% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów. Akcje będące 
przedmiotem ww. umowy sprzedaży (tj. 17.446.562 akcje w Spółce) zostały zapisane na 
rachunku papierów wartościowych Jakubas Investment w dniu 3 lipca 2015 r.  

b) Przed zawarciem ww. umowy sprzedaży Jakubas Investment nie posiadała akcji w Spółce. 

2. Jakubas Investment zawiadamia, iż wskutek transakcji opisanej szczegółowo w pkt. 1 powyżej, 
Jakubas Investment obecnie posiada 17.446.562 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści 
sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki dające prawo do 17.446.562 głosów, co 
stanowi 38,77% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów, a więc Jakubas 
Investment przekracza obecnie 33 i 1/3% ogółu głosów w Spółce.  

3. Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Jakubas Investment nie planuje dalszego 
zwiększania – bezpośrednio lub pośrednio - udziału w ogólnej liczbie głosów w NEWAG S.A. 
(w szczególności w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia).   
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4. Jakubas Investment zawiadamia, iż nie zawierała umów z osobami trzecimi, o których mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) Ustawy o ofercie.  

 

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. 

 

___________________ 

Zbigniew Jakubas 

Prezes Zarządu 

Jakubas Investment sp. z o.o. 


