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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. 5 sierpnia 2015 roku) wpłynęło do Spółki od spółki TELE-Polska Holding Spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”), o następującej treści:

„Zarząd spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (dalej 

TPH), informuje o pośrednim zbyciu akcji i zmniejszeniu do 0 swojego udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów 

w spółce Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem KRS 0000121430 (dalej Spółka).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Realizacja umowy cywilnoprawnej z dnia 31 lipca 2015 r. sprzedaży spółki Trinitybay Investments Limited zawartej 

pomiędzy TPH a Misami Limited (spółką prawa Republiki Cypru z siedzibą w Larnace), w wyniku której TPH 

pośrednio zbył akcje spółki publicznej Hawe S.A. stanowiące składnik majątku Trinitybay Investments Limited.

2. 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

TPH, przed zbyciem spółki Trynitybay Investments Limited w dniu 31   lipca 2015 r., posiadała pośrednio 

15.414.323 akcji Spółki, stanowiących 14,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15.414.323 głosów, 

stanowiących 14,37% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

tych akcji i ich procentowy udział

Po sprzedaży spółki Trynitybay Investments Limited TPH nie posiada w ogóle akcji spółki Hawe S.A. i nie posiada 

w ogóle udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 

od złożenia zawiadomienia oraz o celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 

w związku z osiągnięciem łub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów

TPH nie zamierza zwiększać swojego zaangażowania w okresie 12 miesięcy w Spółce.

5. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki

Brak podmiotów zależnych pośrednio lub bezpośrednio do TPH, które posiadają akcje Spółki.

6. Informacja o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c

Nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c”

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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2015-08-05 Paweł Sobków Prezes Zarządu

2015-08-05 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu
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