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Powzięcie informacji o oddaleniu wniosku spółki zależnej od Emitenta o wpis do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego (RB-41/2016)
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

HAWE S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. Spółka uzyskała informację, że w dniu 11 
sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
(dalej „Sąd”), w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wydał postanowienie, w którym 
oddalił wniosek spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (dalej „ORSS Sp. z o.o.”) w części 
dotyczącej wpisu w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 401.650,00 zł. W 
uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że w chwili podejmowania uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego ORSS Sp. z o.o. spółka HAWE S.A. mogła być reprezentowana na zgromadzeniu 
wspólników ORSS Sp. z o.o. przez zarządcę tymczasowego ustanowionego w postępowaniu o ogłoszenie 
upadłości Spółki, a nie członków zarządu Spółki. Tym samym uchwały podjęte w dniu 08 lutego 2016 roku należy 
uznać za nieistniejące.

Powyższe postanowienie nie jest prawomocne.

Spółka informowała o podwyższeniu kapitału w spółce ORSS Sp. z o.o. w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 13 
lutego 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR").
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