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Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby 
głosów
Podstawa prawna

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

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 MetLife PTE SA, iż zarządzany przez nie Metlife 
Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”)  w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki w dniu 16 października 2014 
roku, zwiększył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby 
głosów. 
Przed umorzeniem akcji własnych emitenta OFE posiadał 9.356.722 akcji stanowiących 16,67% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 9.356.722 głosów z akcji stanowiących 16,67% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Po umorzeniu akcji własnych Spółki OFE 
posiadał  9.356.722  akcji stanowiących 19,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniało do 
wykonywania 9.356.722  głosów z akcji stanowiących 19,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość 
zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. 
Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem 
osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji 
w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub 
funkcjonowania spółki. 

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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