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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

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) od spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) 

z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„Zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszym HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy, ul. Działkowa 38, 59-220 

Legnica (dalej „HAWE Telekom”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 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. Nr 184, poz. 1539), informuje, że w wyniku nabycia na własny rachunek akcji 

własnych HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa (dalej „Spółka”), na 

podstawie umowy sprzedaży z Biurem Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. zawartej w dniu 6 marca 2012 r. 

udział HAWE Telekom w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5% w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje zostały nabyte w celu realizacji Programu wykupu akcji własnych 

HAWE S.A.

Przed nabyciem akcji Spółki, na dzień 5 marca 2012 r. HAWE Telekom posiadała łącznie 5,192,894 akcji Spółki, 

co stanowiło 4,84% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 5,192,894 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co dawało 4,84% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po nabyciu akcji Spółki, HAWE Telekom posiadała ogółem 8.782.526 akcji Spółki, stanowiących 8,19 % udziału w 

kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do 8.782.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co dawało 

8,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Następnie w wyniku zbycia w dniu 6 marca 2012 r.  akcji własnych HAWE S.A., udział HAWE Telekom w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu poniżej  5% w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. Akcje zostały zbyte w celu realizacji Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A.

Po zbyciu akcji Spółki, HAWE Telekom posiada ogółem 1.782.526 akcji Spółki, stanowiących 1,66% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki i dających 1,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

HAWE Telekom nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” 

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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