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Temat

Doręczenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Emitenta. (RB-21/2016)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 marca 2016 roku, 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) 

doręczył Emitentowi złożony przez spółkę pod firmą: SG LEGAL Sierota Gugała sp. j. z siedzibą w Warszawie („SG 

LEGAL”) wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmujący likwidację majątku Emitenta („Wniosek”).

Wniosek datowany jest na dzień 31 grudnia 2015 roku i został uzupełniony przez SG LEGAL pismem z dnia 25 

stycznia 2016 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku, Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania 

sanacyjnego Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 8 marca 2016 roku.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo 

restrukturyzacyjne, sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania 

prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

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.)., § 5 ust. 1 pkt 24, § 30 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 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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