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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarządca HAWE S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2016 roku uzyskał 
informację, że w dniu 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców spółki zależnej Otwarte 
Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (dalej „ORSS”) podwyższenia kapitału zakładowego ORSS z kwoty 
100.000,00 zł do kwoty 401.650,00. Nowoutworzone udziały ORSS o wartości 301.650,00 zł zostały objęte przez 
spółkę Quasar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitent będzie posiadał 24,9% w kapitale zakładowym i głosach ORSS. 

Według wiedzy Zarządcy, zgromadzenie wspólników ORSS, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego, odbyło się w dniu 11 października 2016 r. Spółka HAWE S.A., jako jedyny wspólnik ORSS, była 
reprezentowana na zgromadzeniu wspólników przez Zarząd HAWE S.A. Zarządca nie posiadał wiedzy o zwołaniu 
powyższego zgromadzenia wspólników.

Zarządca Emitenta stoi na stanowisku, że wobec reprezentowania HAWE S.A. na zgromadzeniu wspólników 
ORSS przez Zarząd HAWE S.A., uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, na podstawie której dokonano 
powyższego wpisu jest sprzeczna z prawem. W tych okolicznościach Zarządca zamierza podjąć czynności 
zmierzające do uchylenia skutków prawnych podwyższenia kapitału zakładowego w ORSS i objęcia udziałów przez 
Quasar Sp. z o.o.

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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