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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje 

dotyczące inwestora zewnętrznego, który w dniu 12 lutego 2016 r. objął udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki pod firmą: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

będącą spółką zależną od Emitenta („ORSS”), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z 

dnia 13 lutego 2016 r.

W dniu 12 lutego 2016 r. spółka pod firmą: QUASAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie objęła 6.033 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ORSS o łącznej wartości nominalnej 

301.650 PLN za wkład pieniężny w wysokości 301.650 PLN oraz złożyła oświadczenie o przystąpieniu do spółki 

ORSS.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 13 kwietnia 2016 r.) powziął informację o wydaniu przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku ORSS dotyczącego m. in. wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki ORSS, o którym 

mowa powyżej. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na skutek cofnięcia ww. wniosku przez ORSS.

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 5 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.).
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