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Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.. 

(RB-12/2016)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym 

(tj. 5 lutego 2016 roku) powziął informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie 

nałożenia na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„Ustawa o Ofercie”) na Emitenta kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia art. 56 Ustawy o Ofercie w 

związku z udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(„HAWE Telekom”) poręczeniem oraz w związku z ustanowieniem w dniu 15 stycznia 2013 r. przez HAWE Telekom 

zastawu rejestrowego.

Zarząd Emitenta informuje, że w dacie ww. zdarzeń HAWE Telekom była spółką bezpośrednio zależną od 

Emitenta.

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 

1382 z późn. zm.). § 36 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn.: Dz. U. z 

2014 r., poz. 133).
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