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Treść  raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 29 lutego 2012 roku) od Pana Marka Falenty wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„dot. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów  

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 69 ust. 4 oraz art. 87 ust. 5 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 (Dz.U.2009 Nr 185 Poz. 1439, z późn zm.) niniejszym zawiadamiam o 

zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Hawe”). 

W dniu 23 lutego 2012 r. Marek Falenta dokonał darowizny w wykonaniu której przeniósł 3.500.000 akcji Hawe 

(dalej „Akcje Hawe”) na rzecz spółki FALENTA INVESTMENTS LTD. utworzonej i działającej zgodnie z prawem 

cypryjskim, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem HE 276213, mającej siedzibę: Arch. Makariou III, 33 Frixos

Court, 6017, Larnaca, Cypr (dalej „Falenta Investments”). 

Falenta Investments jest podmiotem zależnym od Marka Falenty, który posiada bezpośrednio 100% udziałów 

w kapitale zakładowym Falenta Investments. 

Przed przeniesieniem na Falenta Investments Akcji Hawe Marek Falenta posiadał 13.782.353 sztuk akcji Hawe, 

co stanowiło 12,85% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawniało do 13.782.353 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 12,85% ogólnej liczby głosów.

Po przeniesieniu na Falenta Investments Akcji Hawe Marek Falenta posiadał bezpośrednio 10.282.353 sztuk akcji 

Hawe, co stanowiło 9,59% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawniało do 10.282.353 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 9,59% ogólnej liczby głosów. Falenta Investments 

po dokonaniu powyższej darowizny posiadała 3.500.000 akcji Hawe.

W dniach 24 - 27 lutego 2012 r. Marek Falenta w kilku transakcjach na rynku giełdowym (w tym poprzez podmiot 

od siebie zależny Falenta Investments) zbył 3.511.542 akcje Hawe.   

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji na rynku giełdowym łączna liczba akcji Hawe posiadanych przez Marka 

Falentę (w tym także pośrednio poprzez Falenta Investments) wynosiła 13.782.353 sztuk, co stanowiło 12,85% w 

kapitale zakładowym Hawe oraz uprawniało do 13.782.353 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe 

stanowiących 12,85% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu powyższych transakcji na rynku giełdowym łączna liczba akcji Hawe posiadana (pośrednio i 

bezpośrednio) przez Marka Falentę wynosi 10.270.811 sztuk, co stanowi 9,58% w kapitale zakładowym Hawe oraz 

uprawnia do 10.270.811 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 9,58% ogólnej 

liczby głosów. Podmioty zależne od Marka Falenty nie posiadają aktualnie akcji Hawe.

Pan Marek Falenta potwierdza swoje zainteresowanie odbudowaniem w najbliższym czasie stanu posiadania 

akcji Hawe poprzez transakcje giełdowe. Jednocześnie potwierdza spójność swojej koncepcji budowania portfela 

i zaangażowania w akcje Hawe z realizowaną przez Zarząd Spółki strategią uporządkowania struktury akcjonariatu 

w oparciu o duże, stabilne instytucje finansowe o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.”

  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-02-29 Jerzy Karney Prezes Zarządu

2012-02-29 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
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