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Raport bie cy nr 21 / 2012 K

Data sporz dzenia: 2012-02-22

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Raport bie cy HAWE S.A. nr 21/2012 z dnia 21.02.2012 r. (Zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Wspólników HAWE S.A.) – korekta oczywistej omy ki pisarskiej.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d HAWE Spó ka Akcyjna z siedzib  w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, 
wpisanej do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez S d Rejonowy dla 
m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS: 
0000121430 (dalej „Spó ka”), niniejszym dokonuje korekty raportu bie cego nr 21/2012 z dnia 21.02.2012 r. w 
zakresie tematu RB nr 21/2012, który w drodze oczywistej omy ki pisarskiej zosta  okre lony jako: Zwo anie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników HAWE S.A.

Temat korygowanego raportu powinien brzmie  nast puj co: Zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy HAWE S.A.
 
W dalszej kolejno ci Zarz d Spó ki potwierdza, e dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu wskazanym w za czniku nr 1 do  Raportu bie cego HAWE S.A. nr 21/2012 z dnia 21.02.2012 r. 
jest dzie  7 marca 2012 r. (Dzie  Rejestracji). W zwi zku z tym osoby uprawnione do udzia u w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, które byy akcjonariuszami w Dniu Rejestracji mog  zwraca  si  do podmiotu 
prowadz cego ich rachunki papierów warto ciowych o wystawienie imiennego za wiadczenia o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu najpó niej w dniu 8 marca 2012 r.

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 spó kach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);
§ 6 ust. 2 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bie cych i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne
informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, 
poz. 259).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-22 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarz du
2012-02-22 Dominik Drozdowski Prokurent
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