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Temat

Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 
2012 r. i 2013 r. (RB-36/2016)
Podstawa prawna

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

Treść raportu:

HAWE S.A. (dalej "Spółka" ) informuje, że w dniu 5 lipca 2016 r. Spółka powzięła informację o nałożeniu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) kary pieniężnej w kwocie 250.000,00 zł wobec stwierdzenia, że 
Spółka dopuściła się naruszenia:

• art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do 
publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną 
HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poręczeniu osobom związanym ze HAWE,
• art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 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 w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i 
do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną 
HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

O wszczęciu przez KNF postępowania administracyjnego, Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2016 z 
dnia 5 lutego 2016 roku.

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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