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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

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

dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013 roku) Spółka wystosowała pismo do spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dalej: „Mediatel”) oraz spólki Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Magna Polonia”) w związku z 

umową inwestycyjną zawartą w Warszawie w dniu 27 maja 2013 roku pomiędzy Spółką, Mediatel oraz Magna 

Polonia (dalej: „Umowa Inwestycyjna”). W piśmie Spółka poinformowała, iż na ustalony w Umowie Inwestycyjnej 

dzień nie zakończyła jeszcze badania due diligence Mediatel. Jednocześnie Spółka poinformowała, że zamierza 

kontynuować badanie oraz wyraziła wolę dalszych rozmów w celu realizacji transakcji przewidzianej w Umowie 

Inwestycyjnej. 

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Mediatel oraz Magna Polonia z prośbą o spowodowanie 

zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Mediatel zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. w 

sprawie głosowania nad uchwałami przewidzianymi Umową Inwestycyjną.

O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §5 ust.1 pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i  okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 

ze zm.)
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