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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.18 września 2015 roku) wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Glob Investment sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi ("Akcjonariusz") 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 o 

następującej treści:

„Działając jako Prezes Zarządu Spółki Glob Investment sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, niniejszym zawiadamiam o 

nabyciu przez Akcjonariusza bezpośrednio udziału w głosach w Hawe S.A. („Spółka”) w wysokości 5,02%, tj. o 

przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w dniu 18 września 2015 roku.

Nabycie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło zarówno w obrocie regulowanym – 4.540.000 

(słownie: cztery miliony, pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, jak i poza obrotem regulowanym, w wyniku zawarcia 

umowy cywilnoprawnej w dniu 18 września 2015 roku w wyniku której Akcjonariusz nabył 843.500 (słownie: 

osiemset czterdzieści trzy tysiące, pięćset) akcji zwykłych na okaziciela. Łącznie Akcjonariusz posiada 5.383.500 

(słownie: pięć milionów, trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące, pięćset) akcji, stanowiących 5,02% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawnionych do 5.383.500 (słownie: pięć milionów, trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące, 

pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Ww. akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem, 

Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Ponadto informuję, iż Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszenia liczby 

nabytych akcji Spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam, iż Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, ani nie występują też 

inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych.”

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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