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Treść raportu:

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

(tj.15 lipca 2015 roku) wpłynęło do Spółki od spółki W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w 

trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”) o następującej treści:     

„Działając w imieniu W lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, (00-838 

Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

000045531 (dalej jako: „W Investments S.A."), w oparciu o umocowanie wynikające ze wskazania, o którym mowa 

w art. 87 ust. 3 Ustawy, w imieniu W Investments S.A. oraz:

1. W Family Foundation, zarejestrowanej pod adresem Office M5, Błock 12, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, 

Republika Malty,

2. PJW Holdings Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej, wpisanej do rejestru spółek cypryjskich pod 

numerem HE336412,

(dalej łącznie jako: „Członkowie Porozumienia"),

niniejszym informuję o przekroczeniu przez Członków Porozumienia pośrednio progu 10% w ogólnej liczbie 

głosów w spółce pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 

00 - 486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000121430 (dalej jako: „Spółka").

Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej.

I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.

1. Dnia 13 lipca 2015 roku podmiot zależny od Członków Porozumienia, tj. spółka Tele-Polska Holding S.A. nabyła 

100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Trinitybay lnvestments Limited spółki prawa Republiki Cypru z 

siedzibą w Larnace, Cypr, pod adresem: Lazaros Center, Fiat/Office 104, 6017 Larnaka, Cypr, wpisanej do 

cypryjskiego Rejestru Spółek pod numerem HE 288434 („Trinitybay").

2. Trinitybay posiada bezpośrednio 15.414.323 akcje Spółki stanowiące 14,37 % w jej kapitale zakładowym, 

uprawniające do 15.414.323 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,37 % ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki.

II. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed nastąpieniem zdarzenia opisanego w pkt. 1.1. powyżej Członkowie Porozumienia nie posiadali pośrednio 

ani bezpośrednio akcji Spółki ani prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Członkowie Porozumienia posiadają pośrednio 15.414.323 szt. akcji Spółki stanowiących 14,37 % wjej 

kapitale zakładowym, uprawniających do 15.414.323 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,37 

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

IV. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 38 2015HAWE
IV. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

Spółki.

Poza Trinitybay brak podmiotów zależnych (pośrednio lub bezpośrednio) od któregokolwiek z Członków 

Porozumienia, które to podmioty zależne posiadałyby akcje Spółki.

V. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Oświadczamy, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

VI. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 

od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.

Członkowie Porozumienia nie zamierzają zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

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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