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Data sporządzenia: 2014-10-17

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Przekroczenie 20% 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 pana Waldemara Piotrowskiego, iż w związku z obniżeniem kapitału 
zakładowego emitenta, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 16 października 2014 
roku, pan Waldemar Piotrowski zwiększył, udział w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 20%.
Przed dokonaniem wymienionego wyżej obniżenia kapitału zakładowego spółki na dzień 15 października 2014 
roku pan Waldemar Piotrowski posiadał 10.806.249 akcji stanowiących 19,26% udziału w kapitale zakładowym 
spółki, co dawało prawo do wykonywania 10.806.249 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, stanowiących 
19,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.  Po dokonaniu obniżenia kapitału 
zakładowego emitenta, na dzień 16 października 2014 roku pan Waldemar Piotrowski posiada 10.806.249 akcji 
stanowiących 23,04% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 10.806.249 głosów 
na walnym zgromadzeniu emitenta, stanowiących 23,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu. 

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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-17 Paweł  Górnicki wiceprezes zarządu
2014-10-17 Zbigniew Polakowski prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

1


