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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 przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2012 roku 
wpłynęło zawiadomienie datowane na 5 czerwca 2012 roku od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, przy Pl. Wolności 16, o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu (zwana dalej Spółką) zawiadamia, że  w wyniku odwołania pełnomocnictwa do zarządzania 
indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez klienta Spółki w dniu 31 maja 2012 roku, klienci Spółki 
stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy spółki publicznej Hawe S.A.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki 
są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 5 376 773 akcje spółki, co stanowi 5,01% w kapitale zakładowym. Z 
akcji tych przysługiwały 5 376 773 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,01% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Hawe S.A.

W dniu 31 maja 2012 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o 
zarządzanie, posiadali łącznie 5 269 472 akcji, co stanowi 4,91% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 
5 269 472 głosy, co stanowi 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
spółki Hawe S.A.

Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w trybie okreś lonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o 
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi 
funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK Asset 
Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Hawe S.A., BZ 
WBK Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.”

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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