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Deklaracja Whitestone Capital SA dotycząca objęcia akcji HAWE SA nowej emisji. (RB-19/2015)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne
Treść raportu:

HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „HAWE”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2015 r. HAWE
otrzymała od Whitestone Capital SA z siedzibą w Luxemburgu (dalej: „Whitestone”) Deklarację intencji objęcia
akcji nowej emisji („Declaration of intention to take up shares of the new issue”) (dalej: „Deklaracja”).
Stosownie do oświadczenia Whitestone zawartego w Deklaracji, Whitestone wraz z grupą inwestorów wyraża
gotowość do objęcia nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym HAWE o łącznej wartości
emisyjnej do 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydziestu milionów złotych, 00/100) (dalej: „Akcje”) z zastrzeżeniem, że
otrzyma od HAWE ofertę objęcia Akcji oraz z zastrzeżeniem ziszczenia się warunków zawieszających w postaci:
1. uzyskania przez HAWE i inwestorów wszelkich niezbędnych zgody właściwych organów korporacyjnych na
odpowiednio emisję oraz objęcie Akcji,
2. dojścia do skutku transakcji wykupu menadżerskiego uzgodnionej pomiędzy HAWE, Whitestone oraz
Członkami Zarządu HAWE,
3. zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną
im zaoferowane.
Zgodnie z treścią otrzymanej Deklaracji, Whitestone jest upoważniony do działania w imieniu inwestorów we
wszelkich dalszych negocjacjach z HAWE oraz może składać wiążące oferty objęcia Akcji nie później niż do dnia
15 maja 2015 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) Informacje poufne
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