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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

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

dzisiejszym (tj. 7 marca 2012 roku) do spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) 

z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) wpłynęła podpisana w dniu 6 marca 2012 roku, umowa 

kupna-sprzedaży akcji własnych HAWE S.A. (dalej „Umowa”) z Biurem Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. 

(dalej „Biuro Maklerskie”). 

W wyniku zwartej Umowy HAWE Telekom nabyła na własny rachunek w ramach Programu wykupu akcji własnych 

HAWE S.A., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 21 września 2011 roku, 3.589.632 

(słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) sztuk akcji własnych HAWE 

S.A. (dalej „Akcje”). Akcje zostały nabyte w celu realizacji Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A.

W dniu 6 marca 2012 roku HAWE Telekom nabyła 3.589.632 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł 

każda, stanowiących 3,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 3,34% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3, 900119 zł.

W wyniku powyższej transakcji HAWE Telekom posiadała łącznie 8.782.526 sztuk akcji Spółki, stanowiących 

8,19 % kapitału zakładowego Spółki i dających 8,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Następnie w wyniku zawarcia, w trakcie sesji giełdowej 2 (słownie: dwóch) transakcji pakietowych w dniu 

6 marca 2012 roku (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.) HAWE Telekom 

zbyła 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji własnych HAWE S.A.(dalej: „Akcje”), o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, stanowiących 6,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 6,53% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zbycia Akcji wynosiła 4,65 zł.

Akcje były nabywane w celu realizacji Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. 

Zbycie Akcji stanowi realizację celu Programu wykupu akcji własnych, tj. odsprzedaż akcji własnych HAWE S.A. 

na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Po uwzględnieniu powyższych transakcji HAWE Telekom posiada 1.782.526 Akcji nabytych w celu realizacji 

Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A., stanowiących 1,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 

dających 1,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).  
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