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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty raportu 

bieżącego nr 31/2012 z dnia 7 marca 2012 roku w zakresie okreś lenia daty wpłynięcia od Generali Otwarty 

Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B (dalej „Generali OFE”) zawiadomienia, 

o którym mowa w RB 31/2012. Data wpłynięcia zawiadomienia od Generali OFE w drodze oczywistej omyłki 

pisarskiej została okreś lona jako „w dniu dzisiejszym (tj. 29 lutego 2012 roku)”. 

Skorygowana data wpłynięcia zawiadomienia od Generali OFE, o którym mowa w RB 31/2012 powinna brzmieć: 

„w dniu dzisiejszym (tj. 7 marca 2012 roku)”. 

 

Podstawa prawna: 

- Art. 56 ust. 1 pkt. 2 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.2009.185.1439 j.t);

- § 6 ust. 2 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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