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Treść raportu:

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

dzisiejszym (tj. 5. września 2013 roku) Spółka zawarła umowę z HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 

(dalej „HAWE Telekom”) oraz osobą, która nabyła akcje Spółki w ramach programu motywacyjnego (dalej 

„Uprawniony”), o którego ustanowieniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52 z dnia 12 kwietnia 2012 

roku (dalej „Umowa”). 

Uprawniony nabył akcje Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, która działając na podstawie 

upoważnienia określonego w §1 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w 

sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE 

(dalej „Grupa HAWE”) oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, rozszerzyła cel Programu wykupu akcji 

własnych HAWE S.A. (dalej „Akcje”) w taki sposób, ze Akcje nabywane przez Spółkę, za pośrednictwem HAWE 

Telekom, na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 23 marca 2012 r. oraz Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HAWE Telekom z dnia 29 

marca 2012 r. w zw. z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz 

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HAWE Telekom z dnia 21 września 2011 r. w trybie art. 

362 § 1 pkt 8, art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Akcje zostały jednorazowo 

zaoferowane kluczowym członkom kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE.

Umowa ma na celu rozliczenie zobowiązania do zapłaty ceny za Akcje Spółki wynikającego z umowy zawartej 

pomiędzy HAWE Telekom a Uprawnionym w dniu 17 maja 2012 roku (dalej „Umowa Sprzedaży Akcji”), o 

warunkach Umowy Sprzedaży Akcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58 z dnia 18 maja 2012 roku. 

Rozliczenie zostało dokonane przez HAWE Telekom w ramach Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. o 

którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku, raportem bieżącym nr 

78/2011 z dnia 21 września 2011 roku, raportem bieżącym nr 08/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku oraz raportem 

bieżącym nr 42/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, raportem bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku, 

raportem bieżącym nr 50 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, raportem bieżącym nr 52 z dnia 12 kwietnia 2012 roku oraz  

raportem bieżącym nr 58 z dnia 18 maja 2012 roku.

Umowa została zawarta w celu rozliczenia wymagalnego roszczenia o zapłatę ceny Akcji wynikającego z Umowy 

Sprzedaży Akcji. Na podstawie Umowy Uprawniony przeniósł na HAWE Telekom własność Akcji za 

pośrednictwem domu maklerskiego, w liczbie odpowiadającej kwocie wymagalnej ceny Akcji liczonej w oparciu o 

średni kurs Akcji z okresu 7 dni kalendarzowych w tygodniu poprzedzającym dzień podpisania Umowy, tj. 258.985 

sztuk Akcji po średnim kursie 3.818 zł za jedną Akcję, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,.

Zarząd Spółki podjął decyzję o podpisaniu Umowy ze względu na brak możliwości uzyskania zaspokojenia 

roszczenia wynikającego z Umowy Sprzedaży Akcji w inny sposób. 

HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 4.012.999 sztuk Akcji, stanowiących 3,7% kapitału zakładowego Spółki i 

dających 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §12 w zw. z §5 ust.1 pkt. 6 

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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