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Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w zakresie treści załącznika do raportu –
projektów uchwał objętych żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. (RB-18K/2015)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do raportu bieżącego nr 18/2015 opublikowanego w dniu 25
kwietnia 2015 r. dołączony został nieprawidłowy plik załącznika zawierającego projekty uchwał.
Mając to na względzie, Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 18/2015, poprzez opublikowanie w
załączniku treści projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez
akcjonariusza – spółkę Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru. Treść samego
raportu bieżącego nr 18/2015 nie wymaga korekty.
Zarząd Spółki wyjaśnia, że plik załączony do korygowanego raportu Spółka otrzymała drogą elektroniczną, przy
czym pisemny wniosek akcjonariusza złożony w Spółce obejmował projekty uchwał w brzmieniu wskazanym w
załączniku do niniejszej korekty.
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