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Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje o otrzymaniu, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 
dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), iż w 
związku z obniżeniem kapitału zakładowego emitenta, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
107/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, Aviva OFE zwiększył ,udział w ogólnej liczbie głosów w spółce pow. 10%.
Przed dokonaniem wymienionego wyżej obniżenia kapitału zakładowego spółki na dzień 4 czerwca 2013 roku 
Aviva OFE posiadał 5.650.000 akcji stanowiących 9,91% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo 
do wykonywania 5.650.000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.  Po dokonaniu obniżenia kapitału 
zakładowego emitenta, na dzień 6 czerwca 2013 roku Aviva OFE posiadał 5.650.000 akcji, stanowiących 10,07% 
udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 5.650.000 głosów z akcji stanowiących 
10,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. 
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania 
zaangażowania w spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu 
osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. 
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i 
przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w 
kapitale zakładowym spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu 
wartości, bądź ryzyka inwestycji.

Podstawa prawna: art. 70 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
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