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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 Marka Falenty działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółki Falenta 

Investments Limited z siedzibą w Larnace, Cypr wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: 

„Ja niżej podpisany, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) 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 wyniku transakcji opisanej w 

niniejszym Zawiadomieniu zbyłem bezpośrednio 1.214.285 (jeden milion dwieście czternaście tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji spółki HAWE Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), stanowiących 1,13% kapitału zakładowego 

i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w konsekwencji, uwzględniając wcześniejsze transakcje 

kontrolowanej przeze mnie spółki Falenta Investments Limited, ani ja, ani spółka Falenta Investments Limited nie 

posiadamy żadnych akcji Spółki, tak więc łączny udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 5% ogólnej 

liczby głosów w Spółce.

Zmiana, o której mowa w niniejszym Zawiadomieniu, nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki, 

zawartej przeze mnie poza rynkiem regulowanym w ramach umowy sprzedaży zawartej i rozliczonej w dniu 13 

lipca 2015 r. Natomiast stan po dokonaniu przedmiotowej transakcji uwzględnia także wcześniejsze transakcje na 

akcjach Spółki dokonywane przeze mnie osobiście, jak i przez zależną ode mnie spółkę Falenta Investments 

Limited.
Przed zmianą udziału, posiadałem bezpośrednio 4.375.023 akcje Spółki, stanowiące 4,08% kapitału 

zakładowego Spółki, dające prawo do 4.375.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiące 4,08% 

ogólnej liczby głosów.

Natomiast kontrolowana przeze mnie spółka Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, 

posiadała 3.909.600 akcji Spółki, stanowiących 3,64% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.909.600 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,64% ogólnej liczby głosów.

Łącznie zatem,  pakiety akcji posiadane przeze mnie osobiście, jak i przez Falenta Investments Limited – 

obejmowały 8.284.623 akcje Spółki, stanowiące 7,73% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 8.284.623 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiące 7,73% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, o których mowa w niniejszym Zawiadomieniu nie posiadam żadnych akcji Spółki, jak też 

nie posiada ich żaden podmiot zależny ode mnie, w tym w szczególności spółka Falenta Investments Limited.

Ponadto informuję, że ani ja osobiście, ani też zależna ode mnie spółka Falenta Investments Limited nie jesteśmy 

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).

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

00-486 Warszwa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

info@hawesa.pl www.hawesa.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 36 2015HAWE

(e-mail) (www)

527 23 80 580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-07-13 Paweł Sobków Prezes Zarządu

2015-07-13 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


