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NOWAGALA

Temat

Obniżenie kapitału zakładowego,  umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowego emitenta 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż 6 czerwca 2013 roku  powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, zarejestrował 5 czerwca 2013 roku obniżenie 
kapitału zakładowego emitenta oraz zmianę oznaczenia serii akcji spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, 
umorzenie akcji oraz zmiana oznaczenia serii akcji emitenta nastąpiło na podstawie uchwał nr 15 i 17 
zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Umorzeniu uległo 923.695 akcji 
zwykłych na okaziciela emitenta, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych kodem papierów 
wartościowych ISIN PLCRMNG00029, nabytych przez emitenta w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku (dalej: "akcje umarzane"). 
Umorzenie akcji spółki nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego. Akcjom umarzanym odpowiadało 923.695 
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Z tytułu nabycia akcji umarzanych emitent zapłacił akcjonariuszom 
wynagrodzenie łącznie w wysokości 1.776.823,83 złotych.  Po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego, 
umorzenia akcji i zmiany serii akcji, kapitał zakładowy emitenta wynosi 56.114.378 złotych i dzieli się na 
56.114.378 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, a ogólna liczba głosów na 
walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 56.114.378.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim 
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