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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

HAWE S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. do Spółki zostało doręczone postanowienie 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dalej 
„Sąd”) z dnia 08 sierpnia 2016 roku o oddaleniu wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej „Wierzyciel”) o 
zabezpieczenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki poprzez ustanowienie zarządu 
przymusowego nad majątkiem Spółki. 

Z treści uzasadnienia powyższego postanowienia wynika, że w dniu 28 lipca 2016 r. Wierzyciel złożył do Sądu 
uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki, wnosząc zarazem o 
zabezpieczenie majątku Spółki na czas trwania postępowania o ogłoszenie upadłości poprzez ustanowienie 
zarządcy przymusowego nad majątkiem. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości nie został do chwili 
obecnej doręczony do Spółki, a co za tym idzie Spółka nie jest w stanie podać jego podstaw.

Wydając postanowienie o oddaleniu wniosku Wierzyciela o zabezpieczenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie 
upadłości Spółki poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem, Sąd wskazał, że brak jest 
podstaw do zabezpieczenia majątku Spółki w sposób wnioskowany przez Wierzyciela, gdyż do czasu rozpoznania 
wniosku o ogłoszenie upadłości interesy wierzycieli są zabezpieczone z uwagi na sprawowanie funkcji przez 
Zarządcę w osobie Wojciecha Makucia, a co za tym idzie brak jest podstaw aby na tym etapie postępowania 
stosować inne środki zabezpieczenia.

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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