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Temat

Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informac ja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka rady nadzorczej emitenta o tym, iż w poprzednio 
przekazanym zawiadomieniu z powodu omyłki pisarskiej przekazano emitentowi, iż w dniach 20 oraz 21 marca 
2013 rok na zwykłych sesjach giełdowych, w związku ze złożonymi zleceniami sprzedaży zbył 19.074 akcji Ceramiki
Nowej Gali SA za średnią cenę 1,85 zł za jedną akcję, a faktycznie zostało zbyte 19.047 akcji emitenta za średnią 
cenę 1,85 zł za jedną akcję. 

Ponadto w zawiadomieniu tym członek rady nadzorczej poinformował także spółkę, iż w dniu 27 marca 2013 na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku ze złożonymi zleceniami 
sprzedaży zbył 482.490 akcji Ceramiki Nowej Gali SA za średnią cenę 1,59 zł za jedną akcje. Zlecenia sprzedaży 
akcji posiadanych przez członka rady nadzorczej emitenta były wystawione przez Bank na podstawie udzielonego 
zabezpieczenia. W związku z całkowitą realizacją przedmiotowego zabezpieczenia Bank nie będzie już wystawiał 
zleceń sprzedaży akcji emitenta posiadanych przez członka rady nadzorczej spółki.
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