ANEKS NR 2
do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r.

Strona 21-22, punkt F 1 i strona 97, punkt 18.1
Było:
Imię i nazwisko
(nazwa)
akcjonariusza
Aneta Gajewska-Sowa

Ilość
posiadanych
akcji

Udział
procentowy
w kapitale
zakładowym

Ilość
posiadanych
głosów

Udział
procentowy
głosów na
WZ

608 399

13,40%

608 399

13,40%

Marek Falenta

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

PRESTO Sp. z o.o.

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

Capital Partners

450 000

9,91%

450 000

9,91%

Jest:
Imię i nazwisko
(nazwa)
akcjonariusza
Aneta Gajewska-Sowa

Ilość
posiadanych
akcji

Udział
procentowy
w kapitale
zakładowym

Ilość
posiadanych
głosów

Udział
procentowy
głosów na
WZ

679.899

14,32%

679.899

14,32%

Marek Falenta

1.566.271

32,99%

1.566.271

32,99%

PRESTO Sp. z o.o.

1.566.271

32,99%

1.566.271

32,99%

450.000

9,48%

450.000

9,48%

Capital Partners

Strona 22, punkt F 2 i strona 98, punkt 19
Było:
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy P. Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o.
W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą –
znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł.
Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest
oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie.
PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. zapłaty za
nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość.
Jest:
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy P. Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o.
W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą –
znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł.
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Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest
oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie.
PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. zapłaty za
nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość.
W dniu 3 kwietnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. dokonała spłaty części poŜyczki w
kwocie 1.710,0 tys. zł. Spłata pozostałej części poŜyczki, w kwocie 376,2 tys. zł,
będzie dokonana – na mocy aneksu do umowy poŜyczki – do dnia 30 czerwca
2007 roku.

Strona 96, punkt 17.2.2
Było:
Członek Rady
Nadzorczej
Robert Władysław
Szydłowski

Liczba akcji

Łączna
wartość
nominalna
(PLN)

8.118

8.118

Liczba akcji

Łączna
wartość
nominalna
(PLN)

8.118

8.118

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
0,18%

Udział w
ogólnej
liczbie głosów
(%)
0,18%

Jest:
Członek Rady
Nadzorczej
Robert Władysław
Szydłowski

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
0,17%

Udział w
ogólnej
liczbie głosów
(%)
0,17%

Strona 271, punkt 20.7
(poniŜej ostatniego wiersza tabeli)
Jest:
W dniu 11 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał
postanowienie o rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego
Emitenta o kwotę 208.500,00 zł, do kwoty 4.747.656,00 zł w
drodze emisji 208.500 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D.

Raport bieŜący
53/2007
z
13 kwietnia 2007
roku

Strona 271, punkt 21.1.1
(po trzecim akapicie)
Jest:
W dniu 11 kwietnia 2007 roku zarejestrowano podwyŜszenie kapitału
zakładowego Emitenta o kwotę 208.500,00 zł, do kwoty 4.747.656,00 zł w
drodze emisji 208.500 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D, wyemitowanych
na podstawie Uchwały nr 3 NWZ Emitenta z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje serii
D zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej za gotówkę.
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Strona 307-308, punkt 5.3
Było:
Akcje serii D – 208.500 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
NWZ Emitenta z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje serii D zostały zaoferowane w
drodze subskrypcji prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej 72,00 zł za jedną
akcję i objęte w sposób następujący:
- 71.500 akcji objęła Pani Aneta Gajewska-Sowa,
- 68.500 akcji objął Pan Marek Falenta,
- 68.500 akcji objęła PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.
Akcje serii D zostały w pełni opłacone. Do dnia zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji
serii D nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd.
Jest:
Akcje serii D – 208.500 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
NWZ Emitenta z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje serii D zostały zaoferowane w
drodze subskrypcji prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej 72,00 zł za jedną
akcję i objęte w sposób następujący:
- 71.500 akcji objęła Pani Aneta Gajewska-Sowa,
- 68.500 akcji objął Pan Marek Falenta,
- 68.500 akcji objęła PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.
Akcje serii D zostały w pełni opłacone. PodwyŜszenie kapitału zakładowego
Emitenta w drodze emisji Akcje serii D zostało zarejestrowane przez sąd w dniu
11 kwietnia 2007 roku.

Strona 310
Było:
Akcje Serii D

208.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta,
wyemitowanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje Serii D zostały
zaoferowane w ofercie prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej
równej 72,00 zł i objęte przez 3 osoby. Na dzień zatwierdzenia
Prospektu podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w
drodze emisji Akcji Serii D nie jest jeszcze zarejestrowane.

...
Emitent lub Spółka lub
HAWE

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie
162, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000121430 o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym w
wysokości 4.539.156 zł.
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Jest:
Akcje Serii D

208.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta,
wyemitowanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje Serii D zostały
zaoferowane w ofercie prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej
równej 72,00 zł i objęte przez 3 osoby. PodwyŜszenie kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcje serii D zostało
zarejestrowane przez sąd w dniu 11 kwietnia 2007 roku.

...
Emitent
lub Spółka
lub HAWE

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie
162, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000121430 o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym w
wysokości 4.747.656 zł.

Strona 316-317 (Statut Emitenta)
Było:
§ 7.
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.539.156 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści
dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 4.539.156
(cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć)
akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, tj.:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od
000.001 do 500 000,
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt
sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 4 039 156.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za wkłady pienięŜne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w
postaci 8956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje
serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji lub
przez podwyŜszenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych
uchwałą
Walnego
Zgromadzenia.
Dotychczasowym
akcjonariuszom
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do
liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. PodwyŜszony kapitał moŜe być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami
niepienięŜnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje
oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

4

Jest:
§ 7.
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.747.656,00 zł (cztery miliony siedemset
czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na
4.747.656,00 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset
pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
kaŜda, tj.:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do
500.000,
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć)
akcji na okaziciela serii B o numerach od 000 0001 do 4 039 156,
c) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o
numerach od 000.001 do 208.500.
2. Akcje serii A i akcje serii D wydane zostały w zamian za wkłady pienięŜne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci
8.956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego
Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały
objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji lub
przez podwyŜszenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo
pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych
akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych.
7. PodwyŜszony kapitał moŜe być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami
niepienięŜnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje
oraz obligacje z prawem pierwszeństwa
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