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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. 23 października 2015 roku) wpłynęło do Spółki od spółki Glob Investment sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej 

jako: „Glob Investment”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, zgodnie z treścią którego Glob Investment w wyniku zbycia w dniu 22 października 2015 r. 

na rynku regulowanym 6.154.507 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie 

głosów Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem ww. transakcji Glob Investment posiadała 6.796.802 akcji stanowiących 6,34% w kapitale 

zakładowym Spółki i dających prawo do 6.796.802 głosów, co stanowiło 6,34% w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie, po dokonaniu powyższej transakcji Glob Investment posiada 692.295 akcji, stanowiących 0,64% w 

kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 692.295 głosów, co stanowi 0,64% w ogólnej liczbie głosów 

Spółki.

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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