Uchwała nr 18/2017
Zarządu Novej Giełdy
z dnia 03.09.2017
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Novej Giełdzie instrumentów finansowych
HAWE
§1
Na podstawie § 3 Regulaminu Novej Giełdy, Zarząd Novej Giełdy postanawia wprowadzić do
obrotu opcje konwertowalne serii HAWE wyemitowane przez Our Business Limited Liability
Company.
§2
Zarząd Novej Giełdy postanawia, iż na podstawie § 4 ust.3 Regulaminu Novej Giełdy opcje
konwertowalne o których mowa w § 1 zostają wprowadzone do obrotu bez wskazywania liczby
instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu.
§3
Na podstawie § 3 Regulaminu Novej Giełdy, Zarząd Novej Giełdy postanawia, iż dla instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu niniejszą uchwałą określa się następujące warunki:
a) będą notowane pod nazwą HAWE , nazwą skróconą HWE oraz skrótem USHAWES01
b) wprowadza się je do obrotu z dniem 4 września 2017 roku
c) ustalić kurs odniesienia na pierwszy dzień notowań na Novej Giełdzie w wysokości 0,30 zł
§4
Opis instrumentów finansowych wprowadzonych do systemu transakcyjnego oraz uprawnienia
wynikające z instrumentów finansowych zostały opisane w warunkach opcji konwertowalnych,
które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§5
Na podstawie § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu Novej Giełdy, Zarząd Novej Giełdy postanawia iż
obowiązki dla opcji konwertowalnych HAWE wyemitowane przez Our Business Limited Liability
Company ich Emitent o którym mowa w pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do Regulaminu Nova Giełda
będzie wypełniał na poziomie skróconym. Niniejszym Zarząd ustala podmioty zobowiązane do
wykonywania obowiązków informacyjnych dla HAWE:

a)Our Business Limited Liability Company zarejestrowana w Rejestrze prowadzonym przez stan
Deleware, będący częścią składową Stanów Zjednoczonych Ameryki pod numerem 6527663 będzie
realizować obowiązki informacyjne o których mowa w pkt 7 ppkt 1 i 4 załącznika nr 2 do
Regulaminu Nova Giełda.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Novej Giełdy nr 18/2017
WARUNKI OPCJI KONWERTOWALNYCH SERII HAWE
Our Business z siedzibą w Deleware
1.
1. Emitentem opcji jest Our Business Limited Liability Company zarejestrowana w
Rejestrze prowadzonym przez stan Deleware, będący częścią składową Stanów
Zjednoczonych Ameryki pod numerem 6527663.
2. Niniejsze opcje są konwertowalne na tokeny o nazwie Hawe oparte na blockchainie sieci
Ethereum (strona oraz opis sieci są dostępne pod adresem https://www.ethereum.org/).
Token o nazwie Hawe oznacza Token który jest wydawany, rozliczany oraz napisany przez
kontrakt
w
powyższej
sieci
o
numerze:
0xAD081A8e6F0fD9b384B968C299270A45CF27c328 (dalej zwany jako Token).
2.
Każda opcja ma wartość nominalną 1,00 PLN(słownie: jeden złoty).
3.
1. Niniejsze opcje są wykupowane na żądanie jej właściciela.
2. Właściciel opcji może zażądać wykupu opcji w każdym czasie, wtedy Emitent jest
zobowiązany wykupić opcje w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania.
3. Emitent ma możliwość wcześniejszego wykupu opcji bez zgody właściciela opcji. Wtedy
to Emitent jest zobowiązany wezwać właściciela opcji do odbioru praw majątkowych o
których mowa w art. 8 pkt 1.
4. W przypadku wykupu poprzez przeniesienie własności praw majątkowych Emitent może
uzależnić termin wykupu od osobistego stawiennictwa właściciela opcji celem przekazania
własności praw majątkowych.
5. Żądanie wykupu składa się za pośrednictwem spółki Nova Gielda Inwestycje Limited
Partnership by Shares.
4.
1. Można zmienić właściciela opcji bez zgody Emitenta. W przypadku zmiany właściciela
opcji zbywca opcji jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Emitenta.
2. Nabywca opcji jest obowiązany podać swój adres mailowy. W przypadku braku podania
przez nabywcę swojego adresu mailowego ogłoszenia dalej będą dokonywane na adres
mailowy zbywcy.
3. Wszelkie informacje o których mowa w niniejszych warunkach opcji będą przekazywane
przez Emitenta na adres mailowy podany przez właściciela opcji.
5.
Opcje nie są oprocentowane.
6.
Właściciele opcji będą ewidencjonowani w ewidencji elektronicznej prowadzonej przez
Emitenta. Opcje emitowane na podstawie niniejszych warunków nie mają postaci
materialnej.

7.
1. Emitent ma prawo ustalić dla każdego obejmującego inne ceny emisyjne opcji
emitowanych w ramach danej serii.
2. Wszystkie opcje emitowane w ramach niniejszej serii dają takie same prawa, niezależnie
od ceny emisyjnej i faktu jej wniesienia.
3. Emitent ma prawo emitować opcje w ramach niniejszej serii jednokrotnie albo
wielokrotnie.
8.
1. Wykup opcji następuje w ten sposób, iż na właściciela opcji zostaną przeniesione Tokeny
2. Każda 1 opcja niniejszej serii daje prawo do wymiany na 1 Token.
3. Właściciel opcji celem jej wykupu jest zobowiązany do podania Emitentowi swojego
adresu w sieci Ethereum na który będą mu miały zostać wysłane Tokeny.
9.
1. Emitent przekazuje wszelkie pożytki wynikające z Tokenów posiadaczom opcji
emitowanych na podstawie niniejszych warunków.
2. Emitent przekazuje posiadaczom niniejszych opcji wszelkie uprawnienia korporacyjne
oraz wszelkie inne uprawnienia dotyczące praw majątkowych wskazanych w art.8 pkt 1
10.
1. W przypadku zmiany właściwości praw majątkowych wskazanych w art.8 pkt 1 emitent
niniejszych opcji ma prawo zmienić warunki dotyczące niniejszych opcji.
2. Emitent ma prawo zmienić nazwę serii niniejszych opcji, w szczególności gdyby doszło
do zmiany nazwy Tokenu o którym mowa w art.8 pkt 1.
3. Emitent powinien zmienić warunki w sposób odpowiadający zmianie praw z praw
majątkowych wskazanych w art.8 pkt 1.
11.
1. Emitent ma prawo zmienić warunki opcji.
2. Zmiana opcji następuje poprzez skierowanie dla właścicieli opcji informacji w trybie art.
4 pkt 3.
3. Zmiana warunków opcji następuje w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia
w którym Emitent skierował do właścicieli opcji informację o której mowa w pkt 2.
4. W przypadku zmiany warunków opcji właścicielom opcji przysługuje prawo
natychmiastowego wezwania do wykupu opcji w terminie 45 dni od opublikowania zmian
warunków opcji. W przypadku zmiany warunków opcji wykup opcji następuje wedle
wyboru właściciela opcji wedle nowych warunków albo warunków przed zmianą.
5. W przypadku braku skorzystania przez właścicieli opcji z uprawnienia o którym mowa w
pkt 4 uznaje się, iż właściciele opcji zgadzają się na zmianę warunków opcji.
6. W przypadku zmiany warunków opcji w sytuacji o której mowa w art. 10, zapisów art. 11
pkt 3-5 nie stosuje się. W takim wypadku Emitent ma prawo ustalić inny termin zmiany
warunków opcji.
7. Emitent ma prawo pobierać opłaty od realizacji praw wynikających z niniejszych opcji.
Wszelkie uzasadnione koszty wynikające z realizacji praw wynikających z niniejszej opcji
ponosi właściciel. Emitent ma prawo do zażądania poniesienia opłaty przed realizacją
świadczenia wynikającego z opcji.

Załącznik nr 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu nr 17/2017
INFORMACJA O GWARANCJI UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TOKENU
1.
1. Ilekroć w niniejszej informacji mowa o podmiocie gwarantującym rozumie się przez to
Our Business Limited Liability Company zarejestrowana w Rejestrze prowadzonym przez
stan Deleware, będący częścią składową Stanów Zjednoczonych Ameryki pod numerem
6527663.
2. Ilekroć w niniejszej informacji mowa o tokenie, rozumie się przez to Token o nazwie
Hawe oparty na blockchainie sieci Ethereum(strona oraz opis sieci są dostępne pod adresem
https://www.ethereum.org/) . Token o nazwie Hawe oznacza Token który jest wydawany,
rozliczany oraz napisany przez kontrakt w powyższej sieci o numerze
0xAD081A8e6F0fD9b384B968C299270A45CF27c328 .
2.
1. Niniejsze Tokeny są wymieniane na żądanie jej właściciela.
2. Właściciel Tokenu może zażądać wymiany Tokenu w każdym czasie, wtedy podmiot
gwarantujący jest zobowiązany wymienić Token/ Tokeny w terminie 5 dni roboczych od
zgłoszenia żądania.
3. Podmiot gwarantujący ma prawo odwołać gwarancję wymiany Tokenów. W takiej
sytuacji ogłasza za pośrednictwem sieci internet taką informację, dając właścicielom
Tokenów prawo do zgłoszenia żądania ich wymiany w okresie nie krótszym niż 90 dni od
publikacji takiej informacji.
4. W przypadku wymiany poprzez przeniesienie własności praw majątkowych podmiot
gwarantujący może uzależnić termin wykupu od osobistego stawiennictwa właściciela
Tokenów w miejscu wskazanym przez podmiot gwarantujący celem przekazania własności
praw majątkowych.
5. Żądanie zamiany można zgłosić się za pośrednictwem spółki Nova Gielda Inwestycje
Limited Partnership by Shares.
6. W przypadku gdyby wykup o którym mowa nie był możliwy w terminie określonym w
pkt 2 z przyczyn niezależnych od podmiotu gwarantującego, a w szczególności w
sytuacjach określonych w art. 9, terminu o którym mowa w pkt 2 nie stosuje się. W tym
przypadku podmiot gwarantujący dokonuje wymiany Tokenu niezwłocznie.
7. Zapisy pkt 6 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przedmiotem wymiany są akcje
bądź inne prawa majątkowe emitowane w seriach i mające charakter papierów
wartościowych bądź charakter podobny do papierów wartościowych, i do uzyskania ich
własności konieczne jest ich fizyczne wydanie, natomiast podmiot gwarantujący jest w
posiadaniu odcinka bądź odcinków zbiorowych, które uniemożliwiają realizację
świadczenia. W takim celu podmiot gwarantujący występuje do podmiotu który jest
emitentem tych odcinków zbiorowych o stosowny podział tych odcinków zbiorowych celem
realizacji praw właściciela Tokenu.

3.
1. Wymiana Tokenu następuje w ten sposób, iż na właściciela Tokenu zostają przeniesione
prawa majątkowe w postaci akcji wyemitowanych przez Hawe Spółka Akcyjna,
zarejestrowana w polskim rejestrze handlowym pod numerem 0000121430.
2. Każdy jeden Token daje prawo do wymiany na 1 akcję zwykłą nieuprzywilejowaną Hawe
Spółka Akcyjna (prawo wymiany Tokenu)
4.
1. W przypadku gdyby zbywalność lub realizacja świadczenia niepieniężnego do którego
jest uprawniony właściciel Tokenu była uzależniona od zgody osoby fizycznej lub prawnej
lub innego organu upoważnionego na podstawie przepisów prawa bądź innego stosunku
prawnego, w tym szczególności umowy bądź statutu spółki do udzielenia takiej zgody,
realizacja świadczenia niepieniężnego zależy od uzyskania takiej zgody przez właściciela
Tokenu.
2. W przypadku gdyby inny podmiot posiadał prawo pierwokupu, prawo odkupu bądź inne
podobne prawo wynikające z przepisów prawa bądź innego stosunku prawnego, w tym
szczególności umowy bądź statutu spółki i jego wykonanie zależało od zgody właściciela
Tokenu bądź podmiotu gwarantującego, decyzję co do wykupu przedmiotu świadczenia
niepieniężnego podejmuje właściciel Tokenu. W przypadku wykonania prawa o którym
mowa w niniejszym punkcie, podmiot gwarantujący przekazuje na rzecz właściciela Tokenu
świadczenie pieniężne albo niepieniężne które otrzymał od wykonującego prawo opisane w
niniejszym punkcie.
3. W przypadku innych sytuacji wywołujących podobne skutki do tych opisanych w
niniejszym artykule, w tym w szczególności przymusowego wykupu akcji lub udziałów
które mają stanowić świadczenie niepieniężne, zapisy niniejszego artykułu stosuje się
odpowiednio.
4. Podmiot gwarantujący celem realizacji praw właściciela Tokenu, przekaże na jego rzecz
wszelkie pełnomocnictwa do działania w swoim imieniu celem realizacji przez właściciela
prawa wynikającego z Tokenu.
5. Wszelkie decyzje odnośnie realizacji praw wynikających z Tokenu, podmiot
gwarantujący podejmuje za zgodą właściciela Tokenu. Właściciel Tokenu decyduje o
sposobie realizacji niniejszej gwarancji.
6. Wszelkie koszty z tytułu realizacji praw z niniejszego Tokenu ponosi właściciel Tokenu.
Podmiot gwarantujący może zażądać zaliczki celem pokrycia przyszłych kosztów przez
właściciela Tokenu.
7. Wymiana Tokenu następuje po uprzednim transferze Tokenu na rzecz podmiotu
gwarantującego na adres wskazany przez podmiot gwarantujący.
5.
1. Wszelkie pożytki z praw majątkowych o których mowa w art. 3 pkt 1 przysługują
właścicielom Tokenów, w ten sposób iż na każde jedno prawo majątkowej na które jest
wymienny Token przypada proporcjonalna ilość pożytków.
2. W przypadku wypłaty dywidendy w formie gotówkowej podmiot gwarantujący
przekazuje każdemu właścicielowi Tokenu dywidendę w wysokości wypłaconej przez
spółkę która przypadała na prawo majątkowe opisane w art. 3 pkt 1 w ten sposób iż na

każde jedno prawo majątkowej na które jest wymienny Token przypada proporcjonalna ilość
pożytków.
3. W przypadku wypłaty świadczeń w formie niepieniężnej zapis pkt 2 stosuje się
odpowiednio.
4. Wypłaty o których mowa w pkt 2 będą zaokrąglane w dół do pełnych groszy.
5. Wypłaty o których mowa w pkt 3 dzieli się równo pośród posiadaczy Tokenów,
stosowanie do liczby Tokenów, . W przypadku niemożności podziału wypłaty o której mowa
w pkt 3 równo pomiędzy właścicieli Tokenów Podmiot gwarantujący ma prawo sprzedać
wypłatę o której mowa w pkt 3 celem przekazania jej na rzecz właścicieli Tokenów.
Podmiot gwarantujący przedstawia plan sprzedaży oraz minimalną cenę sprzedaży
właścicielom Tokenów. Właściciele Tokenów mogą stworzyć inny plan sprzedaży albo
podziału wypłaty świadczeń o których mowa w pkt 3 w terminie 30 dni od zaproponowania
sprzedaży przez Podmiot gwarantujący. W takim wypadku Podmiot gwarantujący przystaje
na propozycję właścicieli Tokenów. W przypadku wielu propozycji podmiot gwarantujący
wybiera najkorzystniejszą dla właścicieli Tokenów.
6. Podmiot gwarantujący może zrezygnować z czynności o których mowa w pkt 5. W takim
wypadku świadczenia o których mowa w pkt 3 przekazywane są proporcjonalnie
właścicielom Tokenów w chwili ich wykupu, z zastrzeżeniem pkt 7. W stosunku do
świadczeń o których mowa w pkt 5 zapisy pkt 1,2 oraz 3 stosuje się odpowiednio.
7. Realizacja świadczeń o których mowa w pkt 1-6 następuje na żądanie właścicieli
Tokenów, pod warunkiem, iż wykażą ,że byli ich właścicielami w ostatniej chwili dnia czasu
warszawskiego w dniu ustalenia osób kręgu osób uprawnionych do otrzymania tego
świadczenia, pod warunkiem realizacji tego świadczenia przez podmiot do tego obowiązany.
8. Żądanie o którym mowa w pkt 9 następuje w terminie 365 dni od dnia w którym był
ustalany krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia. W przypadku braku realizacji
świadczenia przez podmiot obowiązany do jego spełnienia w terminie 270 dni od ustalenia
kręgu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, termin 365 dni liczy się od realizacji
świadczenia.
6.
1. Podmiot gwarantujący przekazuje na rzecz właścicieli Tokenów prawo wykonywania
prawa głosu z praw majątkowych o których mowa w art. 3 pkt. 1 w formie pełnomocnictwa
posiadacza tych praw majątkowych.
2. Właściciele Tokenów wykonują prawo głosu o którym mowa w pkt 1 według uznania.
3. Na każdy Token przypada prawo głosu z takiej ilości praw majątkowych do których
otrzymania jest uprawniony jego właściciel w wyniku dokonania wymiany Tokenu.
4. Właściciel Tokenu powinien się zgłosić niezwłocznie do podmiotu gwarantującego celem
otrzymania prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu.
5. Podmiot gwarantujący umożliwia realizację wszelkich praw korporacyjnych z praw
majątkowych o których mowa w art. 3 pkt. 1 w stosunku do ilości posiadanych Tokenów. W
tym celu podmiot gwarantujący udziela pełnomocnictwa właścicielowi Tokenu celem
wykonywania praw.
7.
1. W przypadku likwidacji, przekształcenia, połączenia, podziału, upadłości,
restrukturyzacji, podziału akcji, połączenia akcji bądź innych podobnych operacji, które

będą miały wpływ na prawa wynikające z praw majątkowych o których mowa w art. 3 pkt.
1. uprawnienia do wymiany zmieniają się w sposób tożsamy z zaistniałą operacją. Podmiot
gwarantujący ma prawo w takim wypadku zmienić gwarancję.
2. Zmiana gwarancji powinna wynikać z danej operacji i możliwie jak najbardziej ją
odwzorowywać. Podmiot gwarantujący nie jest zobligowany do informowania o operacjach
wymienionych w pkt 1.
8.
1. W przypadku gdyby na prawa majątkowe o których mowa w art. 3 pkt. 1 przypadało
prawo objęcia nowych akcji albo inne podobne prawo które wymaga wpłaty środków
pieniężnych albo innych wartości, podmiot gwarantujący oferuje wykonanie tego prawa w
ten sposób, iż na każde jedno prawo majątkowe na które jest wymienny Token przypada
możliwość wykonania prawa o którym mowa powyżej w odpowiednim stosunku.
2. Podmiot gwarantujący umożliwia wykonanie prawa o którym mowa w pkt 1 po wpłacie
przez właściciela Tokenu środków pieniężnych albo innych wartości potrzebnych do
realizacji prawa.
3. Po umożliwieniu wykonaniu prawa o którym mowa w pkt 2 podmiot gwarantujący
niezwłocznie umożliwia otrzymanie pożytków z niego wynikających właścicielowi Tokenu.
4. Realizacja świadczeń o których mowa w pkt 1 następuje na żądanie właścicieli Tokenów,
pod warunkiem, iż wykażą ,że byli ich właścicielami w ostatniej chwili dnia czasu
warszawskiego w dniu ustalenia osób kręgu osób uprawnionych do realizacji tego prawa.
Właściciele Tokenów powinni zgłosić swoje żądanie oraz wykonać obowiązki o których
mowa w pkt. 2 w terminie umożliwiającym podmiotowi gwarantującemu zapewnienie
realizacji tego uprawnienia.
9.
1. Podmiot gwarantujący ma prawo zmienić gwarancję.
2. Zmiana gwarancji następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji w
trybie tożsamym jak opisany w art. 2 pkt 3. Zmiana warunków gwarancji następuje w
terminie określonym w niniejszej informacji.
3. W przypadku zmiany warunków gwarancji właścicielom Tokenów przysługuje prawo
natychmiastowego wezwania do wymiany Tokenów w terminie 90 dni od podania do
publicznej wiadomości zmian warunków gwarancji. W przypadku zmiany warunków
gwarancji wymiana Tokenów następuje wedle wyboru właściciela Tokenów wedle nowych
warunków albo warunków przed zmianą.
5. W przypadku braku skorzystania przez właścicieli Tokenów z uprawnienia o którym
mowa w pkt 3 uznaje się, iż właściciele Tokenów zgadzają się na zmianę warunków
gwarancji.
6.. Podmiot gwarantujący ma prawo pobierać opłaty od realizacji praw wynikających z
niniejszej gwarancji. Wszelkie uzasadnione koszty wynikające z realizacji praw
wynikających z niniejszej gwarancji ponosi właściciel Tokenu. Podmiot gwarantujący ma
prawo do zażądania poniesienia opłaty przed realizacją świadczenia wynikającego z Tokenu.
7. Ilekroć w niniejszej gwarancji nie jest mowa inaczej, realizacja wszelkich praw
wynikających z niej następuje na żądanie właściciela Tokenu. W przypadku braku
zgłoszenia odpowiedniego żądania uznaje się, iż właściciel Tokenu nie jest zainteresowany
realizacją przysługujących mu uprawnień.

