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Temat

Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji spółki Mediatel S.A.

Podstawa prawna

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. 17 września 2013 roku) Spółka zawarła z Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną 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 0000045784 (dalej 

„Mediatel S.A.”) Umowę Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel S.A. (dalej „Umowa”).

Na podstawie Umowy Spółka objęła nieodpłatnie 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) warranty subskrypcyjne o numerach od 00000001 do 

21669363 uprawniające do objęcia 21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela  serii L o wartości nominalnej 0,20 PLN 

(słownie: dwadzieścia groszy) o numerach od 00000001 do 21669363 w kapitale zakładowym Mediatel S.A.

 
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 17 września 2013 roku) w wykonaniu wyżej określonej 

Umowy Spółka objęła  21.669.363 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje serii L spółki Mediatel S.A. o numerach od 00000001 do 21669363.

Cena emisyjna akcji serii L spółki Mediatel S.A. wynosiła 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję 

serii L, tj. łącznie 10.834.681,50 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset 

osiemdziesiąt jeden tysięcy 50/100) złotych.

21.669.363 akcji serii L uprawnia do 21.669.363 głosów na walnym zgromadzeniu Mediatel S.A. oraz reprezentuje 

65,9688 % kapitału zakładowego Mediatel S.A.

Zapłata za akcje serii L Mediatel S.A. została dokonana w następujący sposób:

a) 9.364.681,50 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt 

jeden złotych 50/100) złotych poprzez potrącenie przysługującej Spółce wobec Mediatel S.A. wierzytelności,

b) 1.470.000 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze wkładu pieniężnego.

Akcje serii L spółki Mediatel S.A. zostały wydane Spółce w dniu dzisiejszym w formie dokumentu.

Wyżej opisana transakcja została zawarta w drodze akceptacji oferty przedstawionej Spółce w tym samym dniu 

przez Mediatel S.A.

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

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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