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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”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 19 stycznia 2015 roku) doszło do zmiany w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza powołała 

Pana Pawła Paluchowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W wyniku dokonanej zmiany Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

Piotr Kubaszewski – Prezes Zarządu,

Paweł Paluchowski – Wiceprezes  Zarządu.

Pan Paweł Paluchowski (wiek: 42 lata) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział 

Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie na rynku kapitałowym. 

Uczestniczył w licznych projektach związanych z zakresu IPO na rynku NewConnect i Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Uczestniczył i koordynował prace nad sporządzeniem Prospektów Emisyjnych. Pan 

Paweł Paluchowski posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, łączenia i podziału Spółek. Pan Paweł 

Paluchowski uczestniczył w wielu negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz posiada wiedzę dotyczącą 

uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z finasowaniem przedsiębiorstw. 

Doświadczenie zawodowe:

- od 2014 r do chwili obecnej – Prezes Zarządu Europejski Fundusz Hipoteczny SA firmy działającej jako grupa 

spółek zarządzającą obiektami hotelowymi i biurowymi . Spółka notowana na GPW 

- od 2014 r do chwili obecnej – Prezes Zarządu B3System SA firmy działającej w wysokospecjalistycznej branży IT. 

Spółka notowana na GPW 

- Od 2012 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu Drewex S.A. (branża meblarska). Spółka notowana na GPW. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Paluchowski:

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie na stanowisko członka Zarządu HAWE 

S.A. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 

2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono wobec niego zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2013 roku prawo upadłościowe i 

naprawcze (Dz.U Nr 60, poz. 353 z późn. zm.). 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z 28 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr33, poz. 259).
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