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Temat

Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji dotyczącej kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE 

poprzez wniesienie udziałów spółki HAWE Telekom jako aportu do spółki Mediatel (RB-86/2013)

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”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść 

informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, 

oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 

poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 roku do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację 

o następującej treści:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym Komisji Nadzoru Finansowego 

informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz z spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 ze zmianami - dalej: „ustawa”) w odniesieniu do 

informacji poufnej dotyczącej powziętego kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE poprzez wniesienie udziałów 

spółki HAWE Telekom spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (dalej: „HAWE Telekom”) 

jako aport do spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mediatel”).

Zarząd Spółki jako realizację jednego ze scenariuszy dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE zamierza wnieść 

w formie wkładu niepieniężnego 100% udziałów spółki HAWE Telekom będącej w spółką w 100% zależną od 

Spółki do spółki Mediatel, w której w wyniku objęcia akcji nowej emisji Spółka posiada 65,9688 % kapitału 

zakładowego kapitału zakładowego. Wniesienie udziałów HAWE Telekom, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie dokonane w zamian za objęcie akcji nowej emisji spółki Mediatel. Sprecyzowanie warunków na jakich 

dojdzie do realizacji planów o których mowa powyżej zostanie dokonane w terminie późniejszym po ich 

określeniu.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na to, że przekazanie jej do 

publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki (oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej HAWE) poprzez negatywne wpłynięcie na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji, co wypełnia 

dyspozycję art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze 

zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju 

informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z 

opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006 Nr 67, poz. 476 ze zm.).

Treść wskazanej powyżej informacji poufnej, Spółka przekaże do publicznej wiadomości w formie raportu 

bieżącego nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Spółka wskazuje, że opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd 

opinii publicznej, oraz że zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej 

przekazania do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. z art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz z spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 ze zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz 

sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 86 2013HAWE
sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 

poufnych (Dz.U.2006.67.476).
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