
RB 102 2015HAWE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 102 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-11

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (RB-102/2015)

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. 11 grudnia 2015 roku) wpłynęło do Spółki od akcjonariusza, Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi („Akcjonariusz”) 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 („Ustawa”), zgodnie z treścią którego Akcjonariusz w wyniku zbycia w dniu 9 grudnia 2015 r. 

poza rynkiem regulowanym 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie 

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

Akcjonariusz poinformował, iż przed dokonaniem ww. transakcji posiadał 5.385.000 akcji stanowiących około 

5,17% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 5.385.000 głosów, co stanowiło około 5,17% w ogólnej 

liczbie głosów. Aktualnie, po dokonaniu ww. transakcji, Akcjonariusz posiada 4.885.000 akcji stanowiących 4,69% 

w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 4.885.000 głosów, co stanowi 4,69% w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza on dalszego zwiększania 

lub zmniejszenia liczby nabytych akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował również, iż nie posiada akcji w kapitale zakładowym Spółki przez podmioty zależne od 

Akcjonariusza oraz że Akcjonariusz nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z 

akcji 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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