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Treść raportu:

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

wczorajszym (tj. 26 listopada 2014 roku) do Spółki wpłynęła umowa cywilnoprawna dotycząca sprzedaży akcji 

Spółki zawarta pomiędzy spółką zależną od Spółki – HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE 

Telekom”) a ALTUS 33 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej „Umowa”). Umowa została zawarta 26 

listopada 2014 r.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż 500 000 (słownie: pięciuset tysięcy) sztuk akcji Spółki (dalej „Akcje”) nabytych 

przez HAWE Telekom w ramach programu wykupu akcji własnych realizowanego przez Spółkę, 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, raportem 

bieżącym nr 58 z dnia 18 maja 2012 roku, raportem bieżącym nr 72 z dnia 5 września 2013 roku oraz  (dalej 

„Program Wykupu”).

Zgodnie z ustanowionym Programem Wykupu, HAWE Telekom jest upoważniona do dalszej odsprzedaży akcji 

Spółki na rzecz inwestorów instytucjonalnych. Zbycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, aby ofertę zakupu 

akcji skierować do akcjonariuszy instytucjonalnych (finansowych) w związku z intencją zarządu Spółki 

wzmocnienia stabilnego, długoterminowego akcjonariatu Spółki.

Wskazanie średniej jednostkowej ceny zbycia Akcji na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, rozliczenie transakcji i zapłata ceny nastąpi w terminie 93 (słownie: 

dziewięćdziesięciu trzech) dni od dnia zawarcia Umowy. Spółka poinformuje wówczas o średniej jednostkowej 

cenie zbycia Akcji z uwzględnieniem wszystkich zbytych Akcji. Strony w ramach Umowy dopuściły możliwość 

dokonania zwrotnego przeniesienia własności akcji.

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) złoty, a wartość nominalna wszystkich Akcji łącznie – 

500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, co w zaokrągleniu do części setnej stanowi udział w kapitale 

zakładowym Spółki 0,47% (słownie: czterdzieści siedem setnych procenta). Liczba głosów na walnym 

zgromadzeniu, odpowiadających zbytym Akcjom Spółki, wynosi 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) głosów, co w 

zaokrągleniu do części setnej stanowi 0,47% (słownie: czterdzieści siedem setnych procenta) w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez HAWE Telekom wynosi 3 662 999 sztuk (słownie: trzy miliony 

sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), którym odpowiada 3 662 999 

(słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na 

walnym zgromadzeniu, co stanowi  w zaokrągleniu do części setnej 3,42% (słownie: trzy i czterdzieści dwie setne 

procenta) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących 

i okresowych.
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