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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA (dalej „Spółka”)  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 Nationale-Nederlanden Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne S.A., iż w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w 
dniu 4 listopada 2016 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz Nationale-Nederlanden 
Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zmniejszyły stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.  

Przed zbyciem akcji OFE i DFE posiadały 4.694.255 akcji Spółki, co stanowiło 10,01% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4.694.255 głosów z akcji stanowiących 10,01% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. 
Po rozliczeniu transakcji zbycia akcji w dniu 4 listopada 2016 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i 
DFE znajdowało się 4.687.607 akcji Spółki, co stanowi 9,996% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje 
prawo do wykonywania 4.687.607 głosów z akcji stanowiących 9,996% udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu emitenta.

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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