
RB 72 2015HAWE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-23

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (RB-72/2015)

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 23 września 

2015 roku wpłynęło do Spółki od Pani Anety Maciaszek 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:

„Ja niżej podpisana, w oparciu o treść art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (DZ. U. z 2009 roku Nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity) niniejszym zawiadamiam, iż w 

wyniku nabycia przeze mnie w dniu 21.09.2015 roku na rynku regulowanym 38.693 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekroczyłam próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przed dokonaniem tej transakcji posiadałam 5.354.507 akcji, stanowiących 4,99% w kapitale zakładowym spółki 

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i dających prawo do 5.354.507 głosów, co stanowiło 4,99% w 

ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie, po dokonaniu powyższej transakcji, której dotyczy zawiadomienie, posiadam 5.386.600 akcji Spółki 

HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, stanowiących około 5,02% kapitału zakładowego tej Spółki i 

dających prawo do 5.386.600 głosów, co stanowi około 5,02% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 69 ust. 4 ustawy, o której mowa powyżej, informuję, iż: 

1. W związku z celami inwestycyjnymi nie wykluczam dalszego zwiększania lub zmniejszenia liczby nabytych akcji 

Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego 

zawiadomienia, w tym zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów, z uwzględnieniem treści art. 

72 i następnych ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. z 2009 roku Nr 185 poz. 

1439 – tekst jednolity),

2. Nie posiadam akcji Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez podmioty zależne.

3. Nie zawarłam i nie jestem stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z 

akcji Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

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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