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Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r. (RB-37/2016)
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

HAWE S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 r., działając na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. w zw. 
z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego 
(dalej „KNF”) wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, w której wydana została decyzja o nałożeniu na Spółkę 
kary pieniężnej w kwocie 250.000,00 zł wobec stwierdzenie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „ustawa o ofercie”) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit 
b ustawy o ofercie w zw. 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.

O nałożeniu przez KNF kary pieniężnej na Spółkę w związku z naruszeniem przywołanych powyżej przepisów 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku.

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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