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Temat

Zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5%. (RB-66/2015)

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.16 września 2015 roku) wpłynęło do Spółki od spółki Walton Spencer LLC z siedzibą w Lewes, w stanie 

Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 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:

„Spółka Walton Spencer, LLC (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:

1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji HAWE S.A. w wyniku nabycia w 

dniu 16.09.2015 r. w ramach transakcji giełdowych 71.913 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzynaście) 

sztuk akcji Spółki HAWE S.A.

2. Przed nabyciem akcji Zawiadamiający posiadał 5.350.000 akcji Spółki HAWE S.A.

3. Po nabyciu akcji, Zawiadamiający posiada 5.421.913 (pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 

dziewięćset trzynaście) sztuk akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 5,06% w kapitale i w głosach ogółem.

4. Nie występują inne podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki HAWE S.A.

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

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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