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Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2015 r. (RB-31/2015)

Podstawa prawna

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 załączniku do niniejszego raportu, przekazuje do 

publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło w 

dniu 3 czerwca 2015 roku. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec niepodjęcia uchwały objętej punktem 5 ppkt 1 porządku obrad 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla 

dotychczasowych Akcjonariuszy, bezprzedmiotowe stało się głosowanie w przedmiocie uchwały objętej punktem 

5 ppkt 2 porządku obrad w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla 

dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Podstawa prawna: 

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 (Dz.U.2013.1382 j.t.)

§ 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. 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. 

2014, Nr 133)
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2015-06-03 Paweł Sobków Prezes Zarządu

2015-06-03 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu
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