
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

NEWAG S.A. 

(„Newag” S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3,  

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) 

 

Komunikat aktualizujący nr 2 

do Prospektu Emisyjnego  

akcji spółki NEWAG S.A.  

zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2013 r.  

przez Komisję Nadzoru Finansowego  

(„Prospekt”) 

Niniejszy komunikat został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym nr 2 mają znaczenie nadane 

im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji” oraz „Skróty 

i Definicje”. 

Informacja o zmianie harmonogramu Oferty 

Nastąpiła zmiana terminów zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych oraz pierwszego dnia notowań Akcji na GPW. 

Było: rozdział „Podsumowanie – E.3 Warunki Oferty” 

nie później niż 3 

grudnia 2013 r. 

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane 

przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

nie później niż 4 

grudnia 2013 r. 

pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

 

Jest: rozdział „Podsumowanie – E.3 Warunki Oferty” 

nie później niż 4 

grudnia 2013 r. 

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane 

przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

nie później niż 5 

grudnia 2013 r. 

pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

 



 
 

Było: rozdział „Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji” 

nie później niż 3 

grudnia 2013 r. 

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane 

przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

nie później niż 4 

grudnia 2013 r. 

pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

 

Jest: rozdział „Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji” 

nie później niż 4 

grudnia 2013 r. 

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane 

przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

nie później niż 5 

grudnia 2013 r. 

pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

 

Powyższe zmiany w harmonogramie Oferty mają zastosowanie do terminów i informacji w 

odpowiednich miejscach i rozdziałach w Prospekcie. 


