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ANEKS NR 3 

do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r. 

 
 
 

Strona 13 punkt C 2  i  strona 36, punkt 6.1.1 

(trzy akapity ponad śródtytułem „DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych”) 

Było: 

Spółka zaleŜna od Emitenta, PBT Hawe Sp. z o.o. prowadzić będzie działalność w 
zakresie świadczenia usług projektowych i wykonawczych w branŜy 
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Spółka Fone Sp. z o.o. będzie w przyszłości realizować nowe przedsięwzięcia 
gospodarcze Emitenta. 

Spółki Grupy Kapitałowej – jako przedsiębiorstwa posiadające duŜe 
doświadczenie w budowie infrastruktury światłowodowej i jej eksploatacji – mają 
dobre podstawy do rozpoczęcia działalności jako operator sieci szkieletowej. Z 
uwagi na niewielkie dotychczasowe doświadczenie w roli operatora i trwający 
jeszcze proces budowy sieci szkieletowej, planowane jest etapowe wprowadzanie 
usług, od prostych do coraz bardziej złoŜonych. 

Jest:  

W dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o połączeniu oraz 
przyjął plan połączenia Spółki z Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. Połączenie 
nastąpi na zasadach określonych w art. 492 § 1 p. 1 KSH (łączenie przez 
przejęcie), to jest w drodze przeniesienia całego majątku Hawe Sp. z o.o. i Fone 
Sp. z o.o. na Emitenta. W wyniku połączenia przestaną istnieć Hawe Sp. z o.o. i 
Fone Sp. z o.o., które ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego. Ze względu na fakt, Ŝe Spółka jest jedynym wspólnikiem Hawe 
Sp. z o.o., natomiast Hawe Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Fone Sp. z o.o., 
połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH. Hawe S.A. 
przejmie prowadzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego 
i elektroenergetycznego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych i transmisji 
danych. 

 

 

Strona 47, punkt 7.1 

(poniŜej schematu Grupy Kapitałowej) 

Jest:  

W dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o połączeniu 
Spółki z Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. Połączenie nastąpi przez przejęcie, 
to jest. w drodze przeniesienia całego majątku Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. 
na Emitenta. W wyniku połączenia przestaną istnieć Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z 
o.o., które ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania 
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likwidacyjnego. Emitent  przejmie prowadzenie działalności w zakresie 
budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz świadczenia 
usług telekomunikacyjnych i transmisji danych. 

 

 

Strona 271, punkt 20.7  

(poniŜej ostatniego wiersza tabeli) 

Jest: 

w dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o 
połączeniu oraz przyjął plan połączenia Spółki z Hawe Sp. z o.o. 
oraz Fone Sp. z o.o. Połączenie nastąpi na zasadach określonych w 
art. 492 § 1 p. 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. w drodze 
przeniesienia całego majątku Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. na 
Emitenta. W wyniku połączenia przestaną istnieć Hawe Sp. z o.o. i 
Fone Sp. z o.o., które ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania 
postępowania likwidacyjnego. Ze względu na fakt, Ŝe Spółka jest 
jedynym wspólnikiem Hawe Sp. z o.o., natomiast Hawe Sp. z o.o. 
jest jedynym wspólnikiem Fone Sp. z o.o., połączenie nastąpi w 
trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH. Hawe S.A. przejmie 
prowadzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyj-
nego i elektroenergetycznego oraz świadczenia usług telekomunika-
cyjnych i transmisji danych. 

Raport bieŜący 
54/2007 

z 

14 kwietnia 2007 
roku 

 

 


