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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 9 
listopada 2016 r.) powziął informację o rejestracji, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od 
Emitenta pod firmą: Hawe Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Hawe Budownictwo”). Podwyższenie 
kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie wniosku Hawe Budownictwo z dnia 03 czerwca 2016 r., do którego 
załączono protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hawe Budownictwo sp. z o.o. z dnia z 08 lutego 
2016 r., rep. A nr 1255/2016, zawierający m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z 
wyłączeniem prawa pierwszeństwa i związanej z tym zmiany Umowy Spółki.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą inwestora zewnętrznego, który 
w dniu 12 lutego 2016 r. objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Hawe Budownictwo, o czym Emitent 
poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 13 lutego 2016 r.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w dniu 12 lutego 2016 roku przez spółkę pod firmą: 
Goodmax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która objęła 3.020 udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym Hawe Budownictwo, o łącznej wartości nominalnej 3.020.000 PLN, za wkład 
pieniężny w wysokości 3.020.000 PLN oraz złożyła oświadczenie o przystąpieniu do spółki Hawe Budownictwo.

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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