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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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 

5 listopada 2014 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 listopada 2014 roku zostały zawarte transakcje 

nabycia akcji spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mediatel”) będące wynikiem wezwania 

ogłoszonego w dniu 16 września 2014 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w 

Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2014 z dnia 16 września 2014 roku. 

W wyniku wezwania zawarto transakcje, których przedmiotem było 8 566 974 akcji Mediatel po cenie 0,86 złotych 

za sztukę.

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu 12 listopada 2014 roku.

W związku z tym Spółka informuje, że w wyniku zakończonego wezwania jej udział w kapitale zakładowym spółki 

Mediatel ulegnie zmianie i będzie stanowić 99,7534% oraz będzie uprawniał do oddania głosów stanowiących 

99,7534% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. N 

185, poz. 1439)
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