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Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informac ja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 
dzisiejszym, tj. dnia 21 maja 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka kadry menadżerskiej Grupy 
Kapitałowej HAWE o następującej treści:

„Zawiadomienie przes łane na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Działając jako prokurent HAWE S.A. niniejszym informuję, że w dniu 17 maja 2012 r. na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej z HAWE Telekom Sp. z o.o. nabyłem na własny rachunek 50.000 sztuk akcji HAWE S.A. (dalej 
„Akcje”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,0466% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 
dających 0,0466% głosów na Walnym Zgromadzeniu po cenie 3,00 zł za każdą Akcję. Cena transakcji wynosiła 
150.000,00 zł.
Akcje zostały nabyte w ramach Programu motywacyjnego wprowadzonego dla kluczowych członków kadry 
menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE.

Na podstawie §3 ust. 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania 
i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i 
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji poufnych informuję, że nie wyrażam 
zgody na przekazanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska”.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 w zw. z art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 56 
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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