
RB 4 2014HAWE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-28

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-4/2014)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

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

wczorajszym (tj. 27 lutego 2013 roku) otrzymał od PETRENAMS Limited z siedzibą w  Egkomi, Irakli 2, P.C. 2413, 

Nikozja, Cypr (dalej „PETRANAMS”) reprezentowanej przez Pana Jarosława Domieniuka zawiadomienie o 

następującej treści: 

„Działając w imieniu i na rzecz PETRENAMS Limited w oparciu o pełnomocnictwo, które przedkładam 

w załączeniu, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 

Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam o zbyciu w dniu 21.02.2014 r., w transakcji pakietowej 

przez PETRENAMS Limited 400.000 (czterystu tysięcy) akcji HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 5.454.480 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery 

tysiące czterysta osiemdziesiąt), co stanowiło łącznie 5,08 % kapitału zakładowego oraz uprawniało do 5.454.480 

głosów stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba aktualnie posiadanych akcji wynosi 5.054.480 (pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 

osiemdziesiąt), co stanowi łącznie 4,71% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 5.054.480 głosów 

stanowiących 4,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie informuję, że nie istnieją podmioty zależne od PETRENAMS Limited, które posiadałyby akcje Spółki 

ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

00-486 Warszwa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

info@hawesa.pl www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527 23 80 580 015197353

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 4 2014HAWE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-02-28 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu

2014-02-28 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


