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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 13 lipca 2012 roku) od Pana Marka Falenty wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 69 ust. 4 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 Nr 185 Poz. 1439, z późn zm.) (dalej „Ustawa") niniejszym zawiadamiam o 

zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Hawe").

W dniu 9 lipca 2012 r. Marek Falenta dokonał darowizny w wykonaniu której przeniósł 3.523.340 akcji Hawe (dalej 

„Akcje Hawe") na rzecz spółki FALENTA INVESTMENTS LIMITED utworzonej i działającej zgodnie z prawem 

cypryjskim, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem HE 276213, mającej siedzibę: Arch. Makariou III, 33 Frixos 

Court, 6017, Larnaca, Cypr (dalej „Falenta Investments").

Falenta Investments jest podmiotem zależnym od Marka Falenty, w którym Marek Falenta posiada bezpośrednio 

100% udziałów w kapitale zakładowym.

Przed przeniesieniem na Falenta Investments Akcji Hawe Marek Falenta posiadał bezpośrednio 7.898.363 sztuk 

akcji Hawe, co stanowiło 7,37% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawniało do 7.898.363 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 7,37% ogólnej liczby głosów.

Po przeniesieniu na Falenta Investments Akcji Hawe Marek Falenta posiada bezpośrednio 4.375.023 sztuk akcji 

Hawe, co stanowi 4,08% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawnia do 4.375.023 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 4,08% ogólnej liczby głosów.

Falenta Investments jest jedynym podmiotem zależnym od Marka Falenty posiadającym akcje Hawe S.A. i po 

dokonaniu powyższej darowizny jest właścicielem 3.909.600 akcji Hawe. Nie występują osoby, o których mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy.

Po dokonaniu powyższej darowizny Marek Falenta posiada łącznie z podmiotami zależnymi (tj. z Falenta 

Investments) 8.284.623 akcji Hawe, co stanowi 7,73% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawnia do 8.284.623 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 7,73% ogólnej liczby głosów.”

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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