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Zawiadomienie od Trinitybay Investments Ltd. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów. (RB-20/2016)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2016 

roku wpłynęło do Spółki od pełnomocnika spółki pod firmą: Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, 

Cypr („Trinitybay”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”), zgodnie z treścią którego w wyniku dokonanych w dniach 15 lutego 2016 r. – 22 lutego 

2016 r. transakcji zbycia posiadanych przez Trinitybay akcji Spółki, Trinitybay zbyła wszystkie posiadane akcje 

Spółki. Pełnomocnik Trinitybay poinformował, iż przed dokonaniem ww. transakcji, Trinitybay posiadała 5.763.203 

akcji stanowiących 5,37% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 5.763.203 głosów, co stanowiło 

5,37% w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu ww. transakcji, Trinitybay nie posiada 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 jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 

1382 z późn. zm.).
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2016-03-10 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2016-03-10 Andrzej Witkowski Wiceprezesa Zarządu

2016-03-10 Wojciech Makuć Zarządca
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