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Warszawa, dnia 23 sierpnia 2012 roku. 
 
 
Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
 
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2,  
00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 („Spółka”), 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek 
handlowych („K.s.h.”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 września 2012 
roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III 
piętro, sala konferencyjna). 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej; 
b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w 

trybie subskrypcji prywatnej; 
c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 
d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; 

e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; 

f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 

zmienionego Statutu. 

6. Wolne głosy i wnioski. 
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 
 
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia 
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tj. do 28 sierpnia 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej na adres – wza@hawesa.pl  

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał  

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na 

adres wza@hawesa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad.  

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 

formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie 

zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 

ustanowieniu pełnomocnika  

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 

nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego 

imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności 

sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór 

pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia 

publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.hawesa.pl, w zakładce 

‘Walne Zgromadzenie’. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą 

elektroniczną na adres wza@hawesa.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była 

skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane 

elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu 

pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze 

wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu 

poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna 

również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo 

głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą 

wykonywane.  

wza@hawesa.pl%20
wza@hawesa.pl%20
www.hawesa.pl
wza@hawesa.pl
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Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w 

celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja 

ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub 

telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu 

udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako 

brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla 

odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z 

okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie 

ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające 

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być 

uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.  

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, 

pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo 

może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.  

 

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej  
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Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 

września 2012 roku ("Dzień Rejestracji").  

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.  

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie 

uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż 

po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia 2012 roku 

i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 

3 września 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 

imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:  

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 września 2012 roku.  

oraz  

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego  

Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia 2012 roku i nie później niż w dniu 3 września 2012 roku  

– do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Nullo 2, w godzinach od 10.00 

do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 13 

września 2012 roku do 17 września 2012 roku.  

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny 

adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.  
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Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie 

rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed 

rozpoczęciem obrad.  

Dostęp do dokumentacji  

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz 

z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 ³ § 1 Kodeksu spółek 

handlowych.  

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.  

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie 

www.hawesa.pl , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie”.  

 

Wzór pełnomocnictwa  

(miejscowość, data)  

Pełnomocnictwo  

[Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) 

/(nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) 

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do 

uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa 

osoby prawnej)] akcji HAWE Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

HAWE SA zwołanym na dzień 18 września 2012 roku.  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 

 

WZÓR OŚWADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/podpisana* ___________________________ oświadczam, że wyrażam 

zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

www.hawesa.pl%20
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pod numerem KRS 0000121430 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). 

 

Jednocześnie oświadczam, co następuje: 

 

- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce 

konkurencyjnej wobec spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz 

innych spółek z Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskam 

zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą 

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

 

- nie jestem wpisany/wpisana* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.); 

 

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady 

Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie 

zostałem/zostałam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z 

dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. 

zm.); 

 

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady 

Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie 

pełniłem/pełniłam* funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które  

w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach 

postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak 

wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości; 
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- oświadczam, że są mi znane postanowienia Statutu spółki pod firmą HAWE Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie 

jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej 

publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538  

z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej 

oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; 

 

- oświadczam, że jestem/nie jestem* akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

(obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć 

wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę) 

zgodnie z pkt. 2 w cz. III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, w 

ramach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. 

 

Jednocześnie, w przypadku wyboru na członka rady nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do 

informowania Spółki o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

 

WZÓR OŚWADCZENIA KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

[(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] 

niniejszym oświadczam, iż spełniam wymogi przewidziane w § 19 ust. 2 Statutu Spółki pod 

firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aby zostać członkiem niezależnym Rady 

Nadzorczej Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

 

 


