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Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego HAWE S.A. 
 
 
W związku z otrzymaniem przez Emitenta zawiadomień w trybie art. 69, ust. 1 ustawy o ofercie oraz art. 160 

ustawy o obrocie, wprowadza się w treści Prospektu następujące zmiany: 

 
 
Aktualizacja nr 1 

Str. 79, pkt 14.1.2, Pan Waldemar Falenta 

Było: 
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 

występują powiązania rodzinne. Pan Waldemar Wojciech Falenta jest ojcem Pana Marka Falenty – byłego znacznego 

akcjonariusza Emitenta. 

 
Jest: 
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 

występują powiązania rodzinne. Pan Waldemar Wojciech Falenta jest ojcem Pana Marka Falenty – znacznego akcjonariusza 

Emitenta. 

 

Aktualizacja nr 2 

Str. 88, pkt 17.2.1 

Było: 

Członek Zarządu Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Marek Rudziński 0 0,00 0,00% 0,00% 

Andrzej Laskowski 0 0,00 0,00% 0,00% 

 

Pan Marek Rudziński posiada 25 000 jednostkowych praw poboru Emitenta uprawniających do nabycia 500 000 akcji serii 

E. Pan Marek Rudziński nabył wszystkie posiadane Prawa Poboru akcji serii E w wyniku posiadania w dniu ustalenia prawa 

poboru 25 000 akcji Emitenta. Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Emitenta. 

 
Jest: 

Członek Zarządu Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Marek Rudziński 499.999 499.999,00 0,50% 0,50% 

Andrzej Laskowski 0 0,00 0,00% 0,00% 

 

Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Emitenta. 

 

Aktualizacja nr 3 

Str. 89, pkt 17.2.3 

Było: 
Osoba Zarządzająca 

wyŜszego szczebla 
Liczba akcji 

Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Mariusz Ładysz 0 0,00 0,00% 0,00% 

 

Pan Mariusz Ładysz posiada 26 269 jednostkowych praw poboru Emitenta uprawniających do nabycia 525 380 akcji serii E. 

Pan Mariusz Ładysz nabył wszystkie posiadane Prawa Poboru akcji serii E w wyniku posiadania w dniu ustalenia prawa 

poboru 26 269 akcji Emitenta. Pan Mariusz Ładysz nie posiada opcji na akcje Emitenta. 
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Jest: 
Osoba Zarządzająca 

wyŜszego szczebla 
Liczba akcji 

Łączna wartość 

nominalna (PLN) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Mariusz Ładysz 523 780 523 780,00 0,52% 0,52% 

 

Pan Mariusz Ładysz nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

 

Aktualizacja nr 4 

Str. 90, pkt 18.1 

Było: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 

Następujący akcjonariusze posiadają jednak prawa poboru uprawniające do objęcia takiej liczby akcji serii E, która będzie 

stanowiła ponad 5% głosów na WZ po rejestracji podwyŜszania kapitału: 

� Presto Sp. z o.o. posiada 1 576 341 praw poboru uprawniających do objęcia 31 526 820 akcji serii E, które po 

rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 31,46% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 31,46% głosów na WZ; 

� Marek Falenta posiada 700 339 praw poboru uprawniających do objęcia 14 006 780 akcji serii E, które po 

rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 13,98% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 13,98% głosów na WZ; 

� Aneta Gajewska-Sowa posiada 553 097 praw poboru uprawniających do objęcia 11 061 940 akcji serii E, które po 

rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 11,04% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 11,04% głosów na WZ. 

PowyŜsze obliczenia zostały dokonane przy załoŜeniu, Ŝe zostaną objęte wszystkie akcje serii E oraz, Ŝe ww. podmioty 

skorzystają w całości z przysługującego im prawa poboru. 

 
Jest: 
Następujące podmioty po rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E będą posiadały akcje 

uprawniające do wykonywania ponad 5% głosów na WZ: 

� Presto Sp. z o.o. objęła 31 526 888 akcji serii E, które po rejestracji podwyŜszenia będą stanowiły 31,46% kapitału 

i będą uprawniały do wykonywania 31,46% głosów na WZ; 

� Marek Falenta objął 13 526 340 akcji serii E, które po rejestracji podwyŜszenia będą stanowiły 13,50% kapitału 

i będą uprawniały do wykonywania 13,50% głosów na WZ; 

� Aneta Gajewska-Sowa objęła 10 719 940 akcji serii E, które po rejestracji podwyŜszenia będą stanowiły 10,70% 

kapitału i będą uprawniały do wykonywania 10,70% głosów na WZ; 

� Petrenams Limited z siedzibą w Irakli 2, Egkomi, P.C. 2413 Nikozja – Cypr objęła 9 751 041 akcji serii E, które po 

rejestracji podwyŜszenia będą stanowiły 9,73% kapitału i będą uprawniały do wykonywania 9,73% głosów na WZ. 

 
Poza prawami do akcji serii E ww. podmioty nie posiadają akcji Emitenta. 

 

Aktualizacja nr 4 

Str. 90, pkt 18.2 

Było: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 

 
Jest: 
Zgodnie ze statutem Emitenta akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niŜ wynikające z posiadanych przez nich akcji 

Emitenta. 

 


