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Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

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

dzisiejszym (tj. 19 lipca 2012 roku) w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki (dalej 

„Osoba zobowiązana”) o dokonaniu transakcji:

• kupna, przez Osobę zobowiązaną, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej                                         

„GPW”), na rynku regulowanym, w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w dniu18 lipca 2012 roku, akcji Spółki w      

ilości 172.000 sztuk, po cenie 4,01 zł za jedną akcję;

• sprzedaży, przez osobę blisko związaną z Osobą zobowiązaną, na GPW, na rynku regulowanym, w trybie zlecenia    

sprzedaży domowi maklerskiemu, w dniach 12 - 18 lipca 2012 roku, akcji Spółki w ilości 216.370 sztuk, po cenie    

3,87 zł za jedną akcję;

• kupna, przez osobę blisko związaną z Osobą zobowiązaną, na GPW, na rynku regulowanym, w trybie zlecenia          

kupna domowi maklerskiemu, w dniach 12 - 18 lipca 2012 roku, akcji Spółki w ilości 100.000 sztuk, po cenie           

3,38 zł za jedną akcję.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

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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