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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.19 grudnia 2014 roku) Spółka otrzymała informację o dokonaniu rozliczenia warunkowej umowy 
sprzedaży 1 000 000 (słownie: jednego miliona) sztuk akcji Spółki (dalej „Akcje”) zawartej 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”), o której Spółka informowała raportem bieżącym numer 
37 z dnia 27 listopada 2014 roku oraz raportem bieżącym numer 38 z dnia 10 grudnia 2014 roku. 

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji Spółki wyniosła 1,98 (słownie: jeden 98/100) złotych za 1 (słownie: jedną) 
akcję. 

Wartość́ nominalna każdej Akcji wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty, a wartość́ nominalna wszystkich Akcji łącznie – 
1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych, co w zaokrągleniu do części tysięcznej stanowi udział w kapitale 
zakładowym Spółki 0,933%. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających zbywanym Akcjom Spółki, 
w zaokrągleniu do części tysięcznej wynosi 0,933%. 

Łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez HAWE Telekom wynosi 2 662 999 sztuk (słownie: dwa miliony 
sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co w zaokrągleniu do części tysięcznej 
stanowi 2,483% (słownie: dwa i czterysta osiemdziesiąt trzy tysiączne procenta) 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 Ministra Finansów w spraw. 
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