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Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-35/2015)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym 

(tj.13 lipca 2015 roku) od spółki Presto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: 

„Ja niżej podpisany, działając w imieniu Presto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(dalej „Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz 1382, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2015 r. 

Zawiadamiający zbył posiadane przez siebie udziały w spółce Trinitybay Investments Limited z siedzibą w 

Larnace, Cypr („Trinitybay”), będącej na dzień transakcji właścicielem 15.414.323 (piętnaście milionów czterysta 

czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji spółki HAWE Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), stanowiących 

14,37% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Tym samym, Trinitybay 

przestała być podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, a w konsekwencji posiadany przez Zawiadamiającego 

pośrednio udział w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 

spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w efekcie czego aktualnie Zawiadamiający ani bezpośrednio, 

ani pośrednio, nie posiada żadnych akcji Spółki.

Przed zmianą udziału Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Natomiast pośrednio, 

poprzez Trinitybay Zawiadamiający posiadał 28.023.509 akcji Spółki, stanowiących 26,13% kapitału zakładowego 

Spółki, dających prawo do 28.023.509 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,13% ogólnej 

liczby głosów, przy czym część tych akcji została zbyta przez Trinitybay w ramach odrębnych transakcji ten sposób, 

że na dzień zbycia przez Zawiadamiającego udziałów w Trinitybay spółka ta posiadała akcje Spółki w liczbie 

wskazanej na wstępie.

Po dokonaniu transakcji opisanych w niniejszym Zawiadomieniu, Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio ani 

pośrednio żadnych akcji Spółki.

Ponadto Zawiadamiający informuje, że Zawiadamiający nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).”

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.1382).
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