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OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI 
POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOśE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI 
PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI 
W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY 
W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE 
OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA śE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAś MOGŁABY 
ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH 
WYMOGÓW PRAWNYCH. KAśDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW 
INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. 
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem, łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla 
instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz 
z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale 
,,Czynniki ryzyka”. 
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CZĘŚĆ II – PODSUMOWANIE 

OSTRZEśENIE 

Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego.  

Decyzja inwestycyjna powinna być kaŜdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego.  

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego 
prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem.  

Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego 
w formie jednolitego dokumentu, łącznie z kaŜdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi 
częściami prospektu emisyjnego. 

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 
Firma: HAWE S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Jerozolimskie 162 

Numer telefonu: +48 (22) 501 67 50 

Numer telefaksu: +48 (22) 501 67 51 

e-mail: info@hawesa.pl 

Adres internetowy: www.hawesa.pl 

 
 
ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ HAWE S.A. 
Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej HAWE S.A. Działalność operacyjna Grupy prowadzona jest przez 
spółkę zaleŜną od HAWE S.A. – PBT Hawe Sp. z o.o.  

Działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej Emitenta nie jest uzaleŜniona od kluczowych osób. Grupa nie jest równieŜ 
uzaleŜniona od ograniczonej liczby dostawców. Brak jest istotnych aktywów koniecznych w celu prowadzenia działalności, 
które nie są własnością spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent zwraca uwagę na umowy zawarte z największym 
odbiorcą usług spółki PBT Hawe Sp. z o.o. w zakresie budowy sieci światłowodowych – Instytutem Chemii Bioorganicznej 
PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zostały opisane w punkcie 22.1 część IV Prospektu. 
Umowy te mają znaczący wpływ na wielkość obrotów i wyniki Emitenta w roku 2007 i 2008 stąd zdaniem Emitenta jest on 
uzaleŜniony od tego odbiorcy. 

DZIAŁALNOŚĆ PBT Hawe Sp. z o.o. POD MARKĄ HAWE 

PBT Hawe Sp. z o.o., działa od 1990 roku na rynku budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego. Specjalizuje 
się w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, przestrzennych i sieciowych wraz 
z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy infrastruktury teletechnicznej 
obejmującej fazę projektowania, która kończy się uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz fazę wykonawczą, 
która zakończona jest przekazaniem wybudowanej infrastruktury na stan majątkowy zamawiającego operatora. Ponadto 
spółka oferuje dostawę kompleksowych rozwiązań, jak i poszczególnych elementów systemów, w tym m.in. urządzeń 
aktywnych, systemów okablowań strukturalnych, kabli telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych, szaf 
dystrybucyjnych oraz innych elementów niezbędnych do budowy sieci teleinformacyjnych. Oferta spółki obejmuje: 

Projektowanie i budowanie sieci telekomunikacyjnych: 

• linii kablowych miedzianych i światłowodowych, 

• kanalizacji magistralnych i rozdzielczych, 

• sieci kablowych i doziemnych, 

• przyłączy telefonicznych do budynków mieszkalnych i instytucji, 

• linii napowietrznych, 

• remonty i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, 

• montaŜ i uruchamianie traktów cyfrowych i analogowych, 

• kompleksowego wyposaŜenia w specjalistyczny sprzęt telekomunikacyjny, 

Projektowanie i wykonywanie instalacji teleinformatycznych: 

• okablowania strukturalnego, 
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• sieci LAN i WAN, 

• serwerowanie centrów przyłączeniowo-dystrybucyjnych, 

• prowadzenie pomiarów kontrolnych i administrowanie sieciami / systemami oprogramowania, 

Projektowanie i wykonywanie instalacji elektroenergetycznych: 

• instalacji elektrycznych, 

• instalacji oświetleniowych, 

• linii elektroenergetycznych do 20 kV, 

• kabli i podstacji do 20 kV, 

• zadań pomiarowo-kontrolnych rozdzielni, 

• tablic automatyki przemysłowej, 

Projektowanie: 

• tworzenie map cyfrowych, 

• tworzenie dokumentacji. 

 

Spółka świadczy równieŜ usługi utrzymania infrastruktury teletechnicznej, zarówno sieci światłowodowych i miedzianych 
oraz systemów radiowych. 
 
Największym odbiorcą usług spółki w zakresie budowy sieci światłowodowej  jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Spółka świadczy równieŜ usługi na rzecz największych polskich 
operatorów telekomunikacyjnych w tym Netii, Polkomtela i Telefonii Dialog. 

DZIAŁALNOŚĆ PBT HAWE Sp. z o.o. POD MARKĄ FONE 

 

Oprócz opisanej powyŜej działalności prowadzonej pod marką Hawe, PBT Hawe Sp. z o.o. po połączeniu ze spółką Fone Sp. 
z o.o. rozpoczęła świadczenie usług pod marką „Fone”, które do czasu połączenia znajdowały się w ofercie Fone Sp. z o.o. 
Obecnie PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką „Fone” oferuje następujące produkty i usługi: 

PRODUKTY  

DzierŜawa infrastruktury 

Spółka w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną  odpłatnie udostępnia infrastrukturę teletechniczną świadcząc następujące 
usługi: 

• DzierŜawa rurociągu – spółka udostępnia na potrzeby innego podmiotu fragment sieci, który po uzbrojeniu 
w kabel światłowodowy i odpowiednie systemy moŜe słuŜyć do świadczenia usług, 

• DzierŜawa światłowodu – spółka udostępnia poszczególne włókna światłowodowe w poszczególnych relacjach 
sieci, które po uzbrojeniu w odpowiednie systemy moŜna wykorzystać do świadczenia usług, 

• Kolokacja – usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu miejsca, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(tj. klimatyzatory, siłownie, systemy alarmowe) w obiektach teletechnicznych PBT Hawe Sp. z o.o. 
wykorzystywanego do instalacji urządzeń teletechnicznych niezbędnych do świadczenia usług. 

Transmisja danych 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii SDH
1
 – usługa transferu danych z punktu A do punktu 

B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem technologii SDH, 
a w szczególności zapewnienie transmisji z takim interfejsami jak: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii DWDM – usługa transferu danych z punktu A do 
punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem technologii 
DWDM, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsami lambda 2,5G i lambda 10G, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii IP w warstwie 2 (L2) – usługa transferu danych 
z punktu A do punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem 
technologii IP, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsem 1GbE, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii  IP w warstwie 3 (L3) – usługa transferu danych 
z punktu A do punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem 
technologii IP, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsami 1GbE oraz wykorzystaniem róŜnych 
protokołów m.in. MPLS. 

                                                 
1 stosowne definicje i nazewnictwo branŜowe oraz skróty zostały wyjaśnione w Dokumencie ofertowym w punkcie 10.8. „Objaśnienia 
uŜytych pojęć i skrótów – Słowniczek pojęć branŜowych” 
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Wymienione produkty umoŜliwiają zestawienie połączenia między wskazanymi lokalizacjami w ramach sieci szkieletowej 
spółki. Klient otrzymuje do dyspozycji włókna światłowodowe lub wydzieloną przepływność, przy pomocy których moŜe 
realizować dowolną transmisję danych czy teŜ sygnałów wideo lub TV. 

Dostęp do Internetu 

Spółka świadczy usługi dostępu do Internetu dla niezaleŜnych operatorów internetowych (tzw. ISP) oraz dla klientów 
biznesowych. Posiadanie własnej sieci szkieletowej o zasięgu ogólnopolskim pozwala na dostarczenie usług dostępu do 
Internetu zarówno w największych aglomeracjach miejskich jak równieŜ w mniejszych miejscowościach na trasie łącza 
światłowodowego. Usługa dostępu do Internetu polega na dostarczeniu operatorowi łącza realizującego dedykowany dostęp 
ruchu TCP/IP do sieci szkieletowej oraz krajowych i światowych zasobów Internetu. Usługa dostarczana jest do wskazanego 
portu operatora standardowo interfejsem ethernetowym, do którego moŜe być podłączona sieć lokalna, zawierająca stacje 
robocze oraz serwery danych operatora. Przyłączenie sieci naleŜących do niezaleŜnych operatorów internetowych do 
zasobów spółki daje im moŜliwość dywersyfikacji dostawców oraz obniŜenia kosztów hurtowego dostępu do Internetu. 
Dodatkowo spółka dysponując technologią szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu wykorzystującą 
transmisję radiową (LMDS) moŜe obsługiwać klientów biznesowych skupionych na jednym obszarze na terenach miast oraz 
poza nimi co umoŜliwia dotarcie do miejsc, gdzie dotychczas, z powodów technologicznych, dostęp do Internetu dla 
lokalnego biznesu był utrudniony lub wręcz niemoŜliwy. 

Telefonia IP 

Technologia VoIP jest nowoczesnym sposobem komunikacji wykorzystującym sieć Internet do przesyłania głosu i faksów. 
Mechanizm przekazu głosu polega na zamianie sygnału głosu na strumień pakietów danych i przesłaniu ich poprzez Internet. 
Podstawową korzyścią z zastosowania Internetu do transmisji głosu jest istotne obniŜenie kosztów połączeń w porównaniu 
z tradycyjną telefonią. Znaczne obniŜenie kosztów transmisji głosu przez Internet wynika z kilkukrotnie większej kompresji 
połączeń głosowych w jednym kanale o standardowej przepustowości 64 kb/s. W telefonii stacjonarnej jedno połączenie 
głosowe zajmuje cały kanał transmisyjny. Dzięki zastosowaniu transmisji pakietowej oraz technik kodowania sygnałów 
mowy, w jednym kanale zamiast jednej rozmowy telefonicznej moŜna przesłać 8 połączeń głosowych. W ramach rozwiązań 
głosowych spółka, realizując strategię operatora dla operatorów, będzie koncentrowała się wyłącznie na produktach 
dedykowanych dla operatorów, gdzie pozyskanie i obsługa klienta końcowego pozostaje w gestii resellera. 

W ramach technologii VoIP spółka oferuje następujące produkty: 

• Interconnect – usługa dedykowana dla operatorów telekomunikacyjnych, polegająca na terminowaniu połączeń 
telekomunikacyjnych na obecnych, jak i planowanych punktach styku. Ruch telekomunikacyjny pochodzi od 
operatorów krajowych i zagranicznych. 

• VoIP reseller – usługa oferowana operatorom ISP zapewniająca im moŜliwość pozyskania dodatkowego 
przychodu z ruchu telekomunikacyjnego swoich klientów końcowych. Klient wraz z usługą internetową otrzymuje 
urządzenie, do którego podłącza tradycyjny telefon. Połączenia wychodzące realizowane są poprzez sieć 
internetową. W ramach tego modelu współpracy spółka zapewnia operatorowi ISP platformę do zarządzania 
klientami, kreowania cenników i bilingowania oraz urządzenia końcowe ATA (do których klient podłącza telefon). 

• Pocket – produkt dedykowany dla klientów przyłączonych poprzez sieć spółki. Dotyczy to zarówno klientów 
własnych jaki i klientów przyłączonych z wykorzystaniem usługi reselling’u. Klient wraz z usługą dostępu do 
Internetu otrzymuje urządzenie, do którego podłącza tradycyjny telefon. Dzięki temu rozwiązaniu realizowane są 
usługi połączeń wychodzących i przychodzących z wykorzystaniem istniejących sieci internetowych. 

Call Shop 

Call Shop jest rozwiązaniem dedykowanym właścicielom punktów handlowych, centrom informacji, kafejkom 
internetowym, biurom podróŜy, hotelom, pensjonatom, centrom turystycznym oraz innym punktom posiadającym stały 
dostęp do Internetu, które często są odwiedzane przez turystów, przede wszystkim z za granicy lub osoby, które chcą 
skontaktować się z rodziną lub znajomymi przebywającymi za granicą. Usługa Call Shop daje moŜliwość korzystania z taniej 
telefonii internetowej w sposób prosty i wygodny zapewniając realizację połączeń telefonicznych do wszystkich krajów 
i sieci operatorów komórkowych, wykorzystując w tym celu technologię VoIP. Sposób korzystania z telefonów w ramach 
usługi Call Shop jest identyczny jak w przypadku typowych aparatów telefonicznych, z tą róŜnicą, Ŝe zamiast kart 
telefonicznych czy Ŝetonów, klient kupuje kod PIN o określonym nominale. Po wprowadzeniu zakupionego kodu moŜna 
wykonać wybrane połączenie. 

“Triple Play” 

Spółka w oparciu o posiadaną sieć światłowodową oferuje usługę „Triple Play” dedykowaną dla lokalnych operatorów sieci 
Internet i TV. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu w jednym pakiecie dostępu do Internetu, telefonu i telewizji. 

Dystrybucja sprzętu DWDM, SDH, IP i VoIP 
Spółka jest dystrybutorem urządzeń i systemów do realizacji usług w oparciu o takie technologie jak DWDM, SDH, IP, 
VoIP. Rozwiązanie dedykowane dla małych i średnich operatorów uwzględnia ich potrzeby i moŜliwości finansowe. 
 
Tabela 1. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w podziale na segmenty działalności (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 3 kw. 2007 2006 2005 2004 

Budownictwo 8 695 11 235 54 519 14 448 
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Projektowanie 234 300 2 200 2 211 

Leasing sieci telekomunikacyjnej 8 068 0 0 0 

Usługi międzyoperatorskie 1 002 234 0 0 

Usługi VoIP 635 148 0 0 

Usługi internetowe 42 0 0 0 

SprzedaŜ urządzeń telekomunikacyjnych 54 0 0 0 

DzierŜawa sieci telekomunikacyjnej 29 0 0 0 

Usługi pozostałe 97 0 0 0 

Razem 18 856 11 917 56 719 16 659 
Źródło: Emitent 
 
Zmiany w wielkości i strukturze przychodów w poszczególnych latach wynikają m.in. z następujących przyczyn: 
- w roku 2005 zakończony został w zasadzie pierwszy etap budowy sieci telekomunikacyjnej dla PCSS, czego wynikiem był 
bardzo wysoki poziom przychodów z budowy sieci, 
- począwszy od IV kwartału 2006 r w składzie Grupy Kapitałowej Hawe występuje spółka Fone osiągająca przychody z 
działalności telekomunikacyjnej, 
- w 2006 roku zaciągnięto kabel światłowodowy w sieci teletransmisyjnej naleŜącej do PBT Hawe, co umoŜliwiło pojawienie 
się w roku 2007 przychodów z leasingu i dzierŜawy sieci telekomunikacyjnej. 
 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w dniu 19 lutego 2007 roku w wyniku wniesienia do Spółki 100% udziałów PBT Hawe 
Sp. z o.o. w zamian za objęte przez jej udziałowców Akcje Serii B. 
W dniu 2 października 2007 roku nastąpiło połączenie PBT Hawe Sp. z o.o. z Fone Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane 
w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie). Ze względu na to, 
Ŝe PBT Hawe Sp. z o.o. było jedynym wspólnikiem Fone, połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh. 
W wyniku połączenia przestała istnieć Fone Sp. z o.o., która uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego. 
PBT Hawe Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej tj. Fone Sp. z o.o. 
PBT Hawe Sp. z o.o. przejęło prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i transmisji 
danych (w tym „triple-play”) na posiadanej sieci światłowodowej. Logotyp i znak towarowy „Fone” zostanie zachowany i 
będzie wykorzystywany do firmowania działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Spółka Fone Sp. z o.o. stała się spółką zaleŜną od PBT Hawe Sp. z o.o. w wyniku dokonanego w październiku 2006 roku 
podwyŜszenia kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% udziałów w 
Fone Sp. z o.o. Intencją było wykorzystanie majątku i wiedzy Fone Sp. z o.o. do rozpoczęcia świadczenia usług 
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na sieci PBT Hawe Sp. z o.o., która przygotowywała do eksploatacji I etap 
budowanej sieci światłowodowej. 
W prognozach sporządzonych i zbadanych przez biegłego rewidenta przed połączeniem PBT Hawe Sp. z o.o. 
z Fone Sp. z o.o. zaprezentowane wielkości przedstawiono w rozbiciu na dwa podmioty. 
 
 
 

 
HAWE S.A. 

 

 100% 

 
PBT Hawe Sp. z o.o. 

 
 
 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4 772 656,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli 
się na 4 772 656,00 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 
1,00 złoty kaŜda, w tym: 

• 500 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000, 
• 4 039 156 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156, 
• 25 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000, 
• 208 500 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500. 
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Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego. Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału 
docelowego. 
Wszystkie akcje Emitenta zostały w pełni opłacone. 
W obrocie na rynku regulowanym znajduje się 4.772.656 akcji. 
 
HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 
Od 19 lutego 2007 roku Emitent działa pod firmą HAWE Spółka Akcyjna. Przed 19 lutego 2007 roku Emitent był 
zarejestrowany pod firmą VENTUS Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Spółka moŜe 
uŜywać skrótu firmy HAWE S.A. W obrocie handlowym Emitent moŜe uŜywać zarówno firmy pełnej jak i skrótu. 
 
24 czerwca 2002 -  zawiązanie spółki VENTUS S.A. 

3 lipca 2002 -  rejestracja sądowa VENTUS S.A. 

wrzesień /październik 2002 -  przeprowadzenie publicznej emisji Obligacji Serii A 

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemitowała 22 623 sztuki obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 95,00 zł kaŜda i cenie emisyjnej równiej 
95,00 zł. 

listopad 2002 -  rozpoczęcie notowań akcji i obligacji na rynku pozagiełdowym 

I kwartał 2003 -  budowa portfela inwestycyjnego - nabycie akcji PZU S.A. 

Spółka nabyła 244 558 akcji PZU S.A. za łączną kwotę 21 108 tys. zł 

styczeń 2006 -  sprzedaŜ portfela akcji PZU S.A. 

Spółka sprzedała 244 558 akcji PZU S.A. za łączną kwotę 71 900 tys. zł 

styczeń 2006 -  przedterminowy wykup obligacji serii A 

W związku ze sprzedaŜą całego portfela inwestycyjnego finansowanego z emisji 
Obligacji serii A Spółka zobowiązana była do przedterminowego wykupienia 
wszystkich wyemitowanych Obligacji. Do przedterminowego wykupu zostały 
zgłoszone wszystkie obligacje wyemitowane przez Spółkę. 

lipiec 2006 -  nabycie 100% akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania przez Capital Partners 
S.A. 

2 stycznia 2007  -   NWZ Emitenta podjęło decyzję o: 
− emisji 4.039.156 Akcji Serii B skierowanej do udziałowców PBT Hawe Sp. 

z o.o. z siedzibą w Legnicy. Wartość nominalna akcji wyniosła 1,00 zł. Cena 
emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Za jeden udział o wartości nominalnej 
61,20 zł, wyceniony na kwotę 32 472 zł wydano 451 akcji serii B. 

− zmianie firmy spółki na HAWE S.A. oraz zmianie przedmiotu działalności. 
− warunkowym podwyŜszeniu kapitału zakładowego o 25 tys. zł związanym z 

emisją 25.000 Akcji serii C.  
-  W efekcie po dokonaniu rejestracji zmiany kapitału zakładowego Emitenta w dniu 

19 lutego 2007 r. Emitent stał się właścicielem 100% udziałów w spółce PBT Hawe 
Sp. z o.o. 

7 lutego 2007  -  emisja 208.500 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zaoferowanych w drodze 
oferty niepublicznej za wkład pienięŜny. Wartość nominalna akcji wyniosła 1,00 zł. 
Cena emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Rejestracja zmiany kapitału zakładowego 
Emitenta nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2007 r. 

14 lutego 2007 -  rozpoczęcie notowań akcji serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

15 lutego 2007 - podpisanie pierwszej znaczącej umowy dzierŜawy infrastruktury światłowodowej na 
rzecz operatora telekomunikacyjnego (Netia S.A.) 

luty – październik 2007 -  reorganizacja i przekształcenia Grupy Kapitałowej HAWE. Połączenie spółek 
zaleŜnych PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o.. 

31 maja 2007 -  wprowadzenie akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

czerwiec 2007 - rozpoczęcie świadczenia usług transmisji danych na wybudowanym I odcinku 
budowanej szkieletowej sieci światłowodowej,  

25 lipca 2007 - wprowadzenie akcji serii C i akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

17 sierpnia 2007 - przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji serii B 

2 października 2007 - rejestracja połączenia PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. dokonanego w drodze 
przejęcia majątku Fone Sp. z o.o. przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
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październik-grudzień 2007 - przeprowadzenie niepublicznych emisji obligacji serii C, D, E, F, G i H 

listopad 2007 - zakończenie wdraŜania i uruchomienie systemu umoŜliwiającego świadczenie usług 
dosyłu telewizji cyfrowej do operatorów sieci telewizyjnych i internetowych  

ŚRODKI TRWAŁE 
Stan rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.09.2007 r. prezentuje poniŜsza tabela. 

Tabela 2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne HAWE S.A. 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] Stan na 30.09.2007 

 I. Wartości niematerialne i prawne  9 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0 

    2. Wartość firmy  0 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 9 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 301 

    1. Środki trwałe  301 

      a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 0 

      b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 0 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 6 

      d) środki transportu 295 

      e) inne środki trwałe 0 

    2. Środki trwałe w budowie  0 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 

Źródło: Emitent 
 

Na dzień 30 września 2007 roku wartość bilansowa 2 samochodów osobowych wynosiła 295 tys. zł, w tym wartość objęta 
umową leasingu finansowego wynosi 283 tys. zł. Na aktywie tym został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanego 
z nim zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.  

Prowadzona przez Emitenta działalność nie wymaga istotnych inwestycji w środki trwałe. Emitent nie posiada 
nieruchomości. Emitent wynajmuje lokal biurowy o powierzchni 87,6 m2 pod adresem Al. Jerozolimskie 162 w Warszawie. 
Wynajmującym jest Karimpol Sp. z o.o. Czynsz za cały wynajmowany lokal wynosi równowartość 1 752 euro miesięcznie 
netto. Umowę zawarto na czas 1 roku, a po jego upływnie – na czas nieokreślony. 
 
Tabela 3. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne PBT Hawe Sp. z o.o.: 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] Stan na 30.09.2007 

 I. Wartości niematerialne i prawne  50 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0 

    2. Wartość firmy  0 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 50 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 32 538 

    1. Środki trwałe  24 909 

      a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 538 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  9 

      b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 17  748 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 4 330 

      d) środki transportu 2 289 

      e) inne środki trwałe 4 

    2. Środki trwałe w budowie  7 629 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 

Źródło: Emitent 
 
Znaczące aktywa trwałe PBT Hawe Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.09.2007 r. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych PBT Hawe Sp. z o.o. w pozycji budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 
wchodzą: 

- rurociąg jednootworowy z kablem oraz kontenery i obiekty dzierŜawne z infrastrukturą, stanowiący część I Etapu sieci 
światłowodowej tej spółki, połoŜony na trasie: Sochaczew – Konin – Gniezno – Poznań – Gorzów Wlkp. – Szczecin – 
Koszalin – Słupsk – Gdańsk, o łącznej długości 1 286 km. Jest to inwestycja własna PBT Hawe Sp. z o.o., o wartości 
16 304 tys. zł. Pozostałe dwie rury trzyotworowego rurociągu o wartości 16 786,6 tys. zł sklasyfikowano jako element 
zapasów (aktywów obrotowych) poniewaŜ PBT Hawe nie zakłada w chwili obecnej wykorzystania tej części rurociągu jako 
środków trwałych Spółki. 

Budowany przez PBT Hawe Sp. z o.o. we współpracy z PCSS rurociąg (sieć światłowodowa) składa się z pięciu rur (z 
wyjątkiem odcinka Gdańsk-Elbląg gdzie połoŜono sześć rur). Dwie z tych rur przeznaczone są dla PCSS, pozostałe trzy (lub 
cztery) są własnością PBT Hawe. Jedna z rur dla PBT Hawe Sp. z o.o.  została wyposaŜona w kabel światłowodowy i 
urządzenia niezbędne dla jego uŜytkowania. Ta jedna rura została przyjęta na stan środków trwałych. UŜywane w niniejszym 
prospekcie określenia: 

- rurociąg pięciootworowy – oznacza całość sieci (wraz z częścią naleŜącą do PCSS), 

- rurociąg trzyotworowy – oznacza część sieci będącą własnością PBT Hawe Sp. z o.o., 

- rurociąg jednootworowy – oznacza jedna rurę wyposaŜoną w światłowód i niezbędne urządzenia przyjętą na stan środków 
trwałych PBT Hawe Sp. z o.o. 

 

- własne budynki biurowe, socjalne, warsztaty, magazyny w Legnicy przy ulicy Działkowej 38 i Św. Wojciecha 53 o łącznej 
wartości 1 444 tys. zł. 

W pozycji urządzenia techniczne i maszyny  znajdują się: 

• Koparki, ubijarki, zgrzewarki, przewierty sterowane - o wartości 1 826 tys. zł. 

• Lokalizatory, spawarki światłowodowe, mierniki mocy, spręŜarki, reflektometry, agregaty i pozostałe urządzenia - o 
wartości 2 504 tys. zł. 

Są to środki trwałe wykorzystywane do wykonywania działalności podstawowej spółki. 

W skład rzeczowych aktywów trwałych w pozycji środki transportu wchodzą uŜytkowane przez spółkę samochody osobowe 
i cięŜarowe własne oraz uŜywane na podstawie umowy leasingu finansowego, o łącznej wartości 2 289 tys. zł.  

Spółka posiada w leasingu finansowym 8 samochodów osobowych o łącznej wartości bilansowej 454 tys. zł oraz 2 
samochody cięŜarowe o łącznej wartości bilansowej 57 tys. zł. Na te aktywa został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie 
związanych z nim zobowiązań.  

Środki trwałe w budowie o wartości 7 629 tys. zł stanowi rurociąg jednootworowy z kablem oraz  kontenery i obiekty 
dzierŜawne z infrastrukturą – w trakcie budowy. Jest to Etap II budowy sieci światłowodowej PBT Hawe Sp. z o.o., 
realizowany obecnie na trasie: Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – Białystok – Lublin – Zamość – 
Rzeszów – Tarnów – Kraków, wraz z odgałęzieniami: Zamość – granica Państwa w Hrebenne, Białystok – granica Państwa 
Kuźnica Białostocka, Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, Elbląg – granica Państwa Braniewo. Łączna długość Etapu II: 
1.464 km linii światłowodowych (w tym 1.154 km objęte kontraktem z PCSS), planowany termin zakończenia realizacji: IV 
kw. 2008 roku. Jest to inwestycja  własna PBT Hawe Sp. z o.o. 

Podobnie jak w przypadku I etapu poniesione nakłady na budowę pozostałych dwóch rur trzyotworowego rurociągu 
wykazano jako element zapasów (produkcji w toku) z tych samych powodów. 

Nieruchomości PBT Hawe Sp. z o.o. 

Nieruchomości własne 

1. UŜytkowanie wieczyste działki gruntu, połoŜonej w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 53, KW nr 41250 o powierzchni 
2ha 8a 22m2, zabudowanej budynkami biurowo przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 3.284,99 m2 i wartości bilansowej 
434 tys. zł. 
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2. Własność działki gruntu połoŜonej w Legnicy przy ul. Działkowej 38, KW nr 29765 o powierzchni 25a 03m2, 
zabudowanej budynkami biurowo – przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 1.158,24 m2 i wartości bilansowej 104 tys. zł. 

Własne budynki biurowe, socjalne, warsztaty, magazyny w Legnicy przy ulicy Działkowej 38 i Św. Wojciecha 53 stanowią 
łączną wartość 1 444 tys. zł. Na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŜącym w Banku Millenium na powyŜsze 
nieruchomości ustanowiona jest hipoteka kaucyjna do łącznej kwoty 3 750 tys. zł wraz z cesją z polis ubezpieczeniowych.  

Nieruchomości dzierŜawione 

Lp. 
Właściciel przedmiotu 
dzierŜawy 

Adres przedmiotu 
dzierŜawy 

Pow. w m2 
Data zawarcia 
umowy 

Okres obowiązywania 
umowy 

Przeznaczenie przedmiotu 
dzierŜawy 

Wysokość 
czynszu 

1 

Zarząd Budynków i 
Usług Komunalnych w 
Kłodawie, ul. Ceglana 
15 

ul. Górki 
62-650 Kłodawa  
 

22,31 28.04.2006 
01.05.2006- 
30.04.2031 

posadowienie kontenera 
telekom.  

420 zł 
netto/mies. 

2 
Państwowa WyŜsza 
Szkoła Zawodowa 
Konin ul. Przyjaźni 1 

Konin 
ul. Wyszyńskiego 13/16 

20,2 13.03.2006 
13.03.2006 – 
12.03.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

3.636 zł 
netto/rocznie 

3 
Rafał Czerniak 
Golędzkie 3  
99-322 Oporów 

Golędzkie 71, obręb 2 
Golędzkie 
Gmina Oporów  

30,00 02.01.2007 
01.01.2007- 
31.12.2031 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

4 

Gmina Sławno 
ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 9 
Sławno 

Szkoła Podstawowa 
Bolszewo nr 61 
Gm. Sławno 

14,00 26.06.2006 
01.07.2006 – 
30.06.2031 

posadowienie kontenera 
telekom. 

210 zł 
netto/mies. 

5 
Urząd Gminy Resko 
ul. Rynek 1 
72-315 Resko 

Ługowina Gm. Resko 
działka nr  geodezyjny 
119 

12,00 01.05.2006 
01.05.2006 – 
31.12.2007 

posadowienie kontenera 
telekom. 

252 zł 
netto/mies. 

6 
Gmina Duszniki 
ul. Sportowa 1 
Duszniki 

Podrzewie nr 659 gm. 
Duszniki 

60,00 01.09.2006 
01.09.2006 – 
31.08.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

108 zł 
netto/mies. 

7 

Liceum 
Ogólnokształcące nr 1  
ul. Kostrzewskiego 3 
Gniezno 

ul. Kostrzewskiego 3 
Gniezno 

27,7 01.06.2005 
Na czas nieoznaczony 
od 01.09.2005 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

124,65 zł 
netto/mies. 

8 

Komenda Powiatowa 
StraŜy PoŜarnej 
ul. Wybickiego 7 
77-100 Bytów 

ul. Wybickiego 7 
Bytów 

- 29.09.2005 Zawarta na 15 lat 
Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

100 zł 
brutto/mies. 

9 

Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo –
Sieciowe ul. 
Noskowskiego 12/14 
Poznań 

Nieruchomość nr 92/18 
Kaliska gm. Kościerzyna 

15,00 04.09.2006 
01.06.2006 – 
31.05.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

210 zł 
netto/mies. 

10 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Szczecinie  
Al. 3-go Maja 22 

ul. Stacyjna 
Szczecin (budynek 
dworca Szczecin Dębie) 

16,2 30.09.2005 
Na czas nieoznaczony 
od 30.09.2005 

Węzeł telekomunikacyjny 
dla zainstalowania 
urządzeń wzmacniających 
sygnał optyczny. 

162 zł 
netto/mies. 

11 

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  
ul. Sportowa 5 
74-200 Pyrzyce 

ul. Sportowa 5 
Pyrzyce 

12,00 29.12.2006 Zawarta na 3 lata 
Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

501 zł 
netto/mies. 

12 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Górczyn 
ul. Czereśniowa 6 
Gorzów Wlkp.  

ul. Czereśniowa 6 
Gorzów Wlkp. (budynek 
Lipsk) 

21,23 30.09.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony nie 
krótszy niŜ 10 lat 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

208,90zł 
netto/mies. 

13 Gmina Goleniów 
Budynek nr 4 
Mosty Woj. 
Zachodniopomorskie 

23,72 24.04.2006 
01.05.2006 – 
31.12.2008 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

14 

Przemysław 
Zdziebkowski  
ul.  Szałasa 15A 
60-408 Poznań 

ul. Bułgarska 63 
Poznań 

189,2 
494,7 

29.09.2006 
Na czas nieoznaczony 
od 01.10.2006 

111,4 m2 powi. biurowa 
77,8 m2 pomieszczenia 
pomocnicze 
494,7 m2 grunty 

8.019,60 zł 
netto/mies. 

15 
Gmina Słońsk  
ul. Sikorskiego 15 
Słońsk 

Nieruchomość nr ew. 
407 na terenie 
miejscowości Ownice 
gm. Słońsk 

100,0 17.11.2006 
01.11.2006 – 
31.10.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

16 
DREW-LAK S.C. w 
Stanominie 

Część nieruchomości nr 
1/5 m. Stanomin, gm 
Białogard 

30,00 16.08.2006 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom. 

3.675,60 zł 
netto/rocznie 

17 

Barbara, Wojciech 
Michałowscy 
Gorzykowa 33 
Gm. Witkowo 

Część nieruchomości nr 
98/1 m. Borzykowo Gm. 
Witkowo 

63,28 30.05.2006 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom. 

607,49 zł 
netto/mies. 

18 

Akademia Pomorska  
w Słupsku 
ul. Arciszewska 22a 
76-200 Słupsk 

ul. Arciszewska 22A 
76-200 Słupsk 

14,00 20.02.2007 
Na czas nieoznaczony 
od 26.03.2007 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

330,00 zł 
netto/mies. 

19 
Zespół Szkół 
Technicznych  

ul. Podolszyny 1 
37-300 LeŜajsk 

15,00 18.02.2005 
Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 

250,00 zł 
netto/mies. 
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ul. Mickiewicza 67 
37-300 LeŜajsk 

protokołu przekazania 
lokalu 

telekom. 

20 

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna  
ul. Kamienna 20 
22-400 Zamość 

ul. Kamienna 20 
22-400 Zamość 

10,00 07.04.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

150,00 zł 
netto/mies. 

21 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski 
Al. Racławickich 14 
20-950 Lublin 

ul. Lwowska 120 
Tomaszów Lubelski 

17,00 31.03.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

300,00 zł 
netto/mies. 

22 

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej  
Pl. M. Curie-
Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin 

ul. Wira 
Bartoszewskiego  10 
Biłgoraj 

20,00 08.07.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Telekomunikacyjna stacja 
regeneratorowa 

300,00 zł 
netto/mies. 

23 

Instytut Maszyn 
Przepływowych  
ul. Fiszera 14 
80-231 Gdańsk 

ul. Fiszera 14 
80-231 Gdańsk 

12,00 25.10.2006 
Na czas nieoznaczony 
od 02.11.2006 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

288,00 zł 
netto/mies. 

24 

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 
Wypychowie 21 
Gmina Zgierz 
ul. Łęczycka 4 
95-100 Zgierz 

Wypychów 21 16,00 26.09.2006 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

800,00 zł 
brutto/mies. 

25 
Sławomir Idzik 
Fajsławice 61A 
21-060 Fajsławice 

Fajsławice 61A 
21-060 Fajsławice 

20,5 29.11.2006 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

250,00 zł 
brutto/mies. 

26 
Szkoła Podstawowa  
Suchodoły 118 
21-060 Fajsławice 

Suchodoły 118 
21-060 Fajsławice 

26,7 16.07.2007 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

100,00 zł 
brutto/mies. 

27 

AGRO-POOL-PRIMA 
Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo 
Rolne Kmiecin 
ul. Jaśminowa 8 
82-100 Kmiecin 

ul. Jaśminowa 8 
82-100 Kmiecin 

Ok. 50,00 01.08.2007 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom 

20 zł/m2 
netto/mies. 

28 
Urząd Gminy 
Godkowo 
14-407 Godkowo 14 

14-407 Godkowo 14 Ok. 50,00 04.09.2007 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom 

13 zł/m2 
netto/mies. 

29 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami w 
Lublinie 
ul. Okopowa 5 
20-022 Lublin 

Budynek dworca PKP w 
śulinie 

17,50 03.08.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony  

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

157,50 zł 
netto/mies. 

30 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami w 
Lublinie 
ul. Okopowa 5 
20-022 Lublin 

Budynek dworca PKP w 
Parczewie 

15,30 03.08.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony  

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

130,05 zł 
netto/mies. 

PBT Hawe Sp. z o.o. dzierŜawi ponadto grunty pod wybudowane rurociągi światłowodowe (I etap sieci) od ok. 190 
podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej i osób fizycznych. Łączna długość wybudowanej sieci 
wynosi 1.147,374 km i przebiega na trasie: Sochaczew – Poznań (296,199 km), Miasto Poznań (26,229 km), Poznań – 
Gorzów Wlkp. (147,051 km), Gorzów Wlkp. – Słubice (91,832 km), Gorzów Wlkp. – Szczecin (88,601 km), Miasto 
Szczecin (88,601 km), Szczecin – Kołbaskowo (16,584 km), Szczecin – Koszalin (182,015 km), Koszalin – Gdańsk (252,799 
km), Miasto Gdańsk (13,324 km). Miesięczny łączny koszt dzierŜawy gruntów na ww. odcinkach wynosi średnio 98 tys. zł 
brutto. 

W ramach II etapu budowanej linii światłowodowej obejmującej relację: Gdańsk – Elbląg - Olsztyn, Elbląg – Braniewo – 
Gronowo , Olsztyn – Suwałki, Suwałki – Białystok - punkt odgałęzienia z odcinka Augustów – Białystok do Kuźnicy 
Białostockiej, Suwałki – Ogrodniki o łącznej długości 670 km, relację: Lublin – Zamość – granica Państwa Hrebenne, 
Zamość – Rzeszów, Rzeszów – Tarnów, Tarnów – Kraków o łącznej długości 484 km a takŜe relację: Białystok – Lublin o 
łącznej długości 305 km.  Na dzień 3 stycznia 2007 r. PBT Hawe Sp. z o.o. zawarło z ok. 170 podmiotami gospodarczymi, 
jednostkami administracji państwowej i osobami fizycznymi umowy dzierŜawy gruntów pod budowaną sieć światłowodową, 
oraz zawarło ok. 640 umów z osobami fizycznymi, płatnych jednorazowo i uprawniających PBT Hawe Sp. z o.o. do wejścia 
na teren, wybudowania i konserwacji sieci światłowodowej.  

B. CZYNNIKI RYZYKA 
Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi papierami wartościowymi moŜna podzielić na trzy grupy: 

a.) specyficzne dla Emitenta i jego branŜy: 
• ryzyko związane z duŜą konkurencją na rynku usług związanych z sieciami światłowodowymi; 
• ryzyko pogorszenia sytuacji rynkowej; 
• ryzyko konieczności zmiany technologii; 
• ryzyko pogorszenia wyników osiąganych z działalności budowlanej; 
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• ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych; 
• ryzyko nie zrealizowania akwizycji zakładanych w celach emisji; 
• ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii; 
• ryzyko związane z moŜliwością uznania, Ŝe emisje obligacji serii B-H zostały dokonane bez spełnienia 

warunków określonych w Ustawie o obligacjach;  
b.) związane z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi swoją działalność: 

• ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski; 
• ryzyko otoczenia prawnego; 
• ryzyko polityki podatkowej; 
• ryzyko przewlekłości procedur administracyjnych przy uzyskiwaniu zgód i zezwoleń na budowę; 
• ryzyko przewlekłości w uzyskiwaniu zgody lub braku zgody właścicieli nieruchomości na udostępnienie 

terenu pod budowę linii światłowodowej; 
c.) związane z rynkiem kapitałowym: 

• ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji Serii E; 
• ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu 

giełdowego; 
• ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA Serii E; 
• ryzyko rynku kapitałowego; 
• ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o ofercie publicznej; 
• ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań lub wykluczenia z 

obrotu wynikające z art. 20 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 
• ryzyko zawieszenia notowań; 
• ryzyko dotyczące moŜliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie § 31 Regulaminu 

GPW; 
• ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi za naruszenie przepisów Ustawy o ofercie; 
• ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego; 
• ryzyko związane z notowaniem praw poboru; 
• ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej. 

C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJACYCH, OSOBACH 
NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH 
REWIDENTACH 

ZARZĄD 
Zarząd Emitenta jest obecnie dwu-osobowy, składa się z: 

1. Marek Rudziński  - Prezes Zarządu, 
2. Andrzej Laskowski  - Członek Zarządu. 

 
RADA NADZORCZA 
Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 6 osób: 

1. Robert Szydłowski   - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Waldemar Wojciech Falenta  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
3. Jarosław Dziewa   - Członek Rady Nadzorczej, 
4. Krzysztof Jajuga   - Członek Rady Nadzorczej, 
5. Jarosław Marek Janiszewski  - Członek Rady Nadzorczej, 
6. Grzegorz Leszczyński  - Członek Rady Nadzorczej. 

D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 
Emitent planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pienięŜnych netto w wysokości ok. 98 mln zł. 
Środki z emisji zostaną przeznaczone (według kolejności priorytetów) na: 
 
1) Dofinansowanie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. poprzez podwyŜszenie kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. o wartości 
ok. 11 mln zł oraz w formie poŜyczek w łącznej wysokości ok. 43,6 mln zł. 
 
Na realizację powyŜszego celu Emitent przeznaczy, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku, 54,6 mln zł 
pozyskanych z emisji akcji serii E. 
Środki te spółka PBT Hawe Sp. z o.o. przeznaczy na kontynuowanie II etapu budowy ogólnopolskiej sieci 
telekomunikacyjnej obejmującego 1 464 km linii światłowodowych, w tym 1 154 km objęte kontraktem z PCSS, biegnących 
w relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – Białystok – Lublin – Zamość – Rzeszów – Tarnów – 
Kraków, wraz z odgałęzieniami: 

• Zamość – granica Państwa w Hrebenne, 
• Białystok – granica Państwa Kuźnica Białostocka, 
• Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, 
• Elbląg – granica Państwa Braniewo. 
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Środki potrzebne na realizację ww. inwestycji szacowane są łącznie na kwotę: 100 mln zł, w tym: 

• 74,5 mln zł – na zakończenie II etapu inwestycji objętego kontraktem z PCSS, 
• 22,5 mln zł – na wybudowanie własnej sieci (głównie odcinka Lublin – Białystok), 
• 3 mln zł – na sprzęt niezbędny do wybudowania sieci. 

 
W ramach tej inwestycji spółka zaleŜna Emitenta, PBT Hawe Sp. z o.o. zbuduje odcinki wspólne dla PCSS i PBT Hawe 
Sp. z o.o., jak i takie, które będą stanowiły wyłącznie własność PBT Hawe Sp. z o.o. 
Projekt obejmuje budowę pięciootworowego rurociągu teletechnicznego, który po zakończeniu budowy częściowo zostanie 
wyposaŜony w kable światłowodowe oraz wyposaŜony w sprzęt niezbędny do świadczenia usług. Jest to dla 
PBT Hawe Sp. z o.o. priorytetowe zadanie inwestycyjne. 
 
Pozostałe środki niezbędne do zrealizowania inwestycji pochodzą z poŜyczki udzielonej przez Emitenta ze środków 
pozyskanych z emisji Obligacji serii B, C, D, E, F, G i H oferowanych przez DM IDMSA i opisanych szczegółowo w 
punkcie 22.2.5 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu w łącznej kwocie 29 710 tys. zł. Ponadto Emitent zakłada, Ŝe 
dodatkowe środki w wysokości 16 mln zł zostaną pozyskane przez PBT Hawe Sp. z o.o. w ramach programu emisji obligacji 
zabezpieczonych prowadzonego przez Raiffeisen Bank, oraz Ŝe obligacje wyemitowane przez PBT Hawe i przypadające do 
wykupu w 2008 r. w wysokości 9,18 mln zł zostaną zrefinansowane w ramach programu. 
 
2) Wykup Obligacji 
Aby przyspieszyć realizację głównego celu inwestycyjnego realizowanego przez PBT Hawe Sp. z o.o. Emitent 
przeprowadził emisje obligacji serii B o wartości nominalnej 12,18 mln zł z terminem wykupu 17 maja 2008 r., obligacji serii 
C o wartości nominalnej 6 mln zł z terminem wykupu 10 lipca 2008 r., obligacji serii D o wartości nominalnej 1,5 mln zł z 
terminem wykupu 17 lipca 2008 r., obligacji serii E o wartości nominalnej 0,48 mln zł z terminem wykupu 29 lipca 2008 r., 
obligacji serii F o wartości 2,55 mln zł z terminem wykupu 8 sierpnia 2008 r., obligacji serii G o wartości nominalnej 2,0 mln 
zł z terminem wykupu 13 września 2008 r. oraz obligacji serii H o wartości nominalnej 5,0 mln zł z terminem wykupu 27 
września 2008 r. Środki pozyskane z emisji obligacji jak opisano wyŜej przeznaczone są na finansowanie inwestycji Grupy 
Kapitałowej Emitenta poprzez udzielenie przez Emitenta poŜyczek spółce zaleŜnej PBT Hawe Sp. z o.o.  
W związku z tym środki pozyskane z emisji akcji serii E do kwoty 33,4 mln zł zostaną przeznaczone, w terminie 
zapadalności, na wykup obligacji serii B, C, D, E i F G i H wraz z odsetkami i dodatkową premią. Ze środków z emisji akcji 
serii B nie będą spłacane obligacje wyemitowane przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
3) Akwizycje 
W celu zapewnienia rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w większym zakresie niŜ wyłącznie poprzez rozwój 
organiczny, Emitent zamierza powiększać Grupę poprzez zakupy podmiotów prowadzących działalność zbieŜną z zakresem 
działalności Grupy. 
Emitent nie wyklucza, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych moŜliwości, zakupu podmiotów prowadzących działalność 
projektowania i budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji i 
transmisji danych. W tym celu w ramach środków pozyskanych z emisji akcji serii E Emitent rezerwuje do 10 mln zł na 
ewentualne akwizycje, które mogą dokonać się w 2008 roku.  
Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent nie zaciągnął zobowiązań ani nie podjął ustaleń w sprawie ewentualnych zakupów 
oraz przejęć. Emitent nie posiada aktualnie informacji o konkretnych podmiotach, które mogłyby stać się celem ewentualnej 
akwizycji. 
 
Dodatkowo Emitent przewiduje inwestycje w sprzęt pozwalający na świadczenie usług operatorskich, m.in. inwestycje w 
urządzenia systemu IP, system DWDM oraz uzupełnienie systemu telewizji cyfrowej. Szacowany koszt zakupu urządzeń to 
21 mln zł.  
Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości zostały szczegółowo 
scharakteryzowane w pkt 5.2.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Środki na inwestycje PBT Hawe Sp. z o.o. w sprzęt do świadczenia usług operatorskich zostaną pozyskane z kredytu 
inwestycyjnego organizowanego przez Hawe S.A. w wysokości 20 mln zł oraz z bieŜącego zysku. 
 
W przypadku przedstawienia przez inwestorów do wykupu obligacji serii B, C, D, E, F, G lub H przed 
dziewięciomiesięcznym terminem zapadalności, co będzie skutkowało zmniejszeniem kwot przeznaczonych na wykup 
obligacji lub zrealizowania potencjalnych akwizycji w kwocie niŜszej niŜ 10 mln zł, Emitent dopuszcza moŜliwość 
przeprowadzenia dodatkowych inwestycji związanych z realizacją następnych etapów budowy sieci szkieletowej wokół 
Polski. 
 
Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji Akcji serii E będą lokowane przez Emitenta lub za 
pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w dostępne na rynku instrumenty dłuŜne o niskim stopniu ryzyka. 
MoŜe to w szczególności oznaczać lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe lub papiery dłuŜne firm i instytucji 
o wysokim standingu finansowym. Zarząd podejmując decyzję o ulokowaniu środków będzie brał pod uwagę przede 
wszystkim ich bezpieczeństwo. Obecnie Emitent nie jest zadłuŜony z Ŝadnego innego tytułu niŜ emisja obligacji 
niezabezpieczonych oferowanych przez DM IDMSA, jednakŜe nie wyklucza równieŜ czasowego wykorzystania środków z 
emisji do zmniejszenia krótkoterminowego zadłuŜenia w rachunku bieŜącym gdyby się takie pojawiło w 2008 r. 
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E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, 
SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta zamieszczono w tabeli poniŜej. Dla potrzeb prezentacji bieŜących  
i historycznych danych finansowych w niniejszym Prospekcie przyjęto zasady stosowane przy sporządzaniu 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Zgodnie z MSSF 3 przejęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. przez 
HAWE S.A. zostało rozpoznane jako przejęcie odwrotne tzn. spółka PBT Hawe została zidentyfikowana jako jednostka 
przejmująca, a HAWE S.A. jako jednostka przejęta. Sformułowania „spółka przejmująca” i „spółka przejmowana” uŜywane 
są zgodnie z zapisami MSSF 3. NaleŜy wyraźnie zaznaczyć, Ŝe z prawnego punktu widzenia nie doszło w przypadku 
Emitenta do połączenia, o którym mowa w art. 492 § 1 ust. 1 KSH, a posługiwanie się w Prospekcie ww. pojęciami „spółka 
przejmowana” i „spółka przejmująca” nie naleŜy utoŜsamiać z połączeniem, o którym mowa w art. 492 § 1 ust. 1 KSH. 
Konsekwencją ww. podejścia jest przyjęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki dominującej Grupy Kapitałowej 
Emitenta i prezentowanie porównywalnych (historycznych) danych finansowych tej Spółki. UŜywane w niniejszym 
prospekcie określenie „ Grupa Kapitałowa Emitenta”  oznacza: 
- w przypadku danych finansowych  za rok 2007 grupę kapitałową złoŜoną ze spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki 
dominującej oraz spółek zaleŜnych HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o., 
- w przypadku danych finansowych za rok 2006 grupę kapitałową złoŜoną ze spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki 
dominującej i spółki  zaleŜnej Fone Sp. z o.o. (w składzie grupy od dnia 2.10.2006 ), 
- w przypadku danych finansowych za lata 2004 – 2005 spółkę PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w oparciu o: niezbadane skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 
2007 r. wraz z danymi porównywalnymi za trzy kwartały 2006 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zbadane skonsolidowane dane finansowe za 2006 rok i jednostkowe dane finansowe 
za 2005 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zbadane 
jednostkowe dane finansowe za lata 2005 i 2004 sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). 

 
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI 

Tabela 4. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2007 r. 
(w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
30.09.2006 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Przychody ze sprzedaŜy  (tys. zł) 18 856 6 798 11 917 56 719 56 719 16 659 
EBITDA (tys. zł) 205 2 422 144 12 476 13 316 2 234 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  (tys. zł) -2 129 1 445 -1 131 10 987 11 827 1 566 

Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 554 734 -2 774 10 763 11 603 1 476 
Zysk (strata) netto (tys. zł) -4 295 575 -2 198 8 505 9 343 1 238 

Aktywa razem (tys. zł) 123 446 * 66 490 55 342 52 702 19 076 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 53 134 * 42 535 34 719 33 511 8 916 
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 16 090 * 12 846 3 080 2 537 444 

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 37 044 * 29 689 31 639 30 974 8 472 

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 70 312 * 23 955 20 623 19 191 10 160 

Kapitał podstawowy (tys. zł) 36 728 * 548 490 490 490 
Liczba akcji (szt.) 4 772 656 - - - - - 
Zysk na jedną akcję (zł) -0,90 - - - - - 

Rozwodniony zysk na jedną akcję a) (zł) -0,04 - - - - - 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (zł) 0 0 0 0 0 0 
Źródło: Emitent 
 
a) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej 
liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŜeniu, Ŝe zostaną 
objęte wszystkie emitowane akcje serii E w łącznej liczbie 95 453 120 szt. 
* sporządzając sprawozdanie za trzy kwartały 2007 r., jako dane porównywalne do bilansu Emitent zamieścił dane na koniec 2006 r., 
w związku z tym brak jest danych bilansowych na koniec trzeciego kwartału 2006 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
30.09.2006 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Przychody ze sprzedaŜy  (tys. zł) 18 856 6 798 11 917 56 719 56 719 16 659 
EBITDA (tys. zł) 205 2 422 144 12 476 13 316 2 234 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  (tys. zł) -2 129 1 445 -1 131 10 987 11 827 1 566 

Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 554 734 -2 774 10 763 11 603 1 476 
Zysk (strata) netto (tys. zł) -4 295 575 -2 198 8 505 9 343 1 238 
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Aktywa razem (tys. zł) 123 446 * 66 490 55 342 52 702 19 076 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 53 134 * 42 535 34 719 33 511 8 916 
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 16 090 * 12 846 3 080 2 537 444 

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 37 044 * 29 689 31 639 30 974 8 472 

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 70 312 * 23 955 20 623 19 191 10 160 

Kapitał podstawowy (tys. zł) 36 728 * 548 490 490 490 
Liczba akcji (szt.) 4 772 656 - - - - - 
Zysk na jedną akcję (zł) -0,90 - - - - - 

Rozwodniony zysk na jedną akcję a) (zł) -0,04 - - - - - 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (zł) 0 0 0 0 0 0 
Źródło: Emitent 
 
a) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej 
liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŜeniu, Ŝe zostaną 
objęte wszystkie emitowane akcje serii E w łącznej liczbie 95 453 120 szt. 
* sporządzając sprawozdanie za trzy kwartały 2007 r., jako dane porównywalne do bilansu Emitent zamieścił dane na koniec 2006 r., 
w związku z tym brak jest danych bilansowych na koniec trzeciego kwartału 2006 r. 

 
PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE 
 
Tabela 5. Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. (w tys. zł) 

P A S Y W A 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 

A. Kapitał własny 70 312 23 955 20 623 19 191 10 160 
    I. Kapitał podstawowy 36 728 548 490 490 490 
    II. NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 14 459 0 0 0 0 

    III. Pozostałe kapitały rezerwowe 21 325 24 172 9 358 9 358 8 254 

    IV. Zyski zatrzymane / Niepokryte straty -2 200 -765 10 775 9 343 1 416 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 134 42 535 34 719 33 511 8 916 
    I. Zobowiązania długoterminowe 16 090 12 846 3 080 2 537 444 

    II. Zobowiązania krótkoterminowe 37 044 29 689 31 639 30 974 8 472 

Kapitały własne i obce razem 123 446 66 490 55 342 52 702 19 076 
Źródło: Emitent 
 
TENDENCJE 
Aktualne inwestycje operatorów telefonii komórkowej jak i stacjonarnej, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw 
państwowych i prywatnych sprzyjają rozwojowi usług budownictwa telekomunikacyjnego oferowanych przez 
PBT Hawe sp. z o.o. Rząd Polski we współpracy z Unią Europejską podejmuje wiele działań mających na celu rozwój 
infrastruktury szerokopasmowej. Przykładem tego jest rozpoczęcie przygotowań do projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej”, w którym na projekt sieci przeznaczono ok. 300 milionów euro. Wynika to z faktu, iŜ aktualnie nie ma 
szybszego i bardziej stabilnego medium słuŜącego do przesyłu danych. Przewidujemy, Ŝe poziom inwestycji w budownictwo 
telekomunikacyjne będzie w dalszym ciągu systematycznie wzrastał  
Wytworzenie usług w takim rodzaju działalności jakim jest budownictwo telekomunikacyjne jest w duŜej mierze uzaleŜnione 
od czynników zewnętrznych. W pierwszej połowie 2007 roku wzrosły ceny usług budownictwa, a takŜe projektów 
telekomunikacyjnych. Przypuszczalnie tendencja ta utrzyma się w najbliŜszych latach. Jest to spowodowane głównie 
wzrostem cen opisanych poniŜej dóbr pośrednich słuŜących wytwarzaniu usług projektowo – wykonawczych w dziedzinie 
budownictwa telekomunikacyjnego.  
Od początku roku 2007 w Polsce mamy do czynienia z podwyŜką wynagrodzeń w niemal wszystkich gałęziach gospodarki. 
Jest to jeden z czynników mających wpływ na wzrost kosztów ponoszonych przez firmy zarówno projektowe jak 
i wykonawcze. Zapowiadane przez analityków wzrosty płac pozwalają sądzić, Ŝe czynnik ten będzie dalej powodował wzrost 
cen usług budownictwa telekomunikacyjnego.   
Wraz ze wzrostem płac rosną koszty związane z usługami świadczonymi przez podwykonawców. Jest to równieŜ jeden 
z elementów mających wpływ na końcową produkcję i wzrost jej kosztów. 
Od początku roku 2007 mamy do czynienia ze wzrostem cen materiałów uŜywanych do budowy sieci światłowodowych. Jest 
to spowodowane w głównej mierze wzrostem cen surowców uŜywanych do produkcji materiałów wchodzących w skład sieci 
światłowodowych. 
Elementem mającym duŜy wpływ na projekty są pozwolenia udzielane przez właścicieli terenu, na którym projektowana jest 
sieć światłowodowa. Ceny oraz czas udzielenia takich pozwoleń nie są uwarunkowane prawem, co powoduje, Ŝe są one 
nieprzewidywalne. Jest to czynnik w duŜej mierze losowy, czasem nie pozwalający na zamknięcie projektów w określonych 
ramach czasowych.  
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Firma nie wytwarza produktów oraz nie magazynuje materiałów słuŜących do budowy sieci szerokopasmowych. Posiadanie 
duŜej ilości zapasów nie jest potrzebne, gdyŜ wszystkie materiały zamawiane są na bieŜąco i dostarczane na teren budowy 
przed jej rozpoczęciem. 
 
Rosnące ceny usług budownictwa telekomunikacyjnego 
 
Ceny utrzymujące się na rynku budownictwa i projektów telekomunikacyjnych a takŜe ceny oferowane na przetargach od 
początku 2007 roku systematycznie rosną. Takie kształtowanie się cen pozwala na utrzymanie dotychczasowej marŜy 
pomimo rosnących kosztów. DuŜy wpływ na ten stan rzeczy ma ciągle rosnący popyt na sieci szerokopasmowe oraz duŜe 
inwestycje rządowe w tej sferze. Wszystkie te czynniki zapowiadają ciągły wzrost zainteresowania branŜą w jakiej operuje 
PBT Hawe Sp. z o.o. a tym samym na przewidywanie coraz większych zysków.  
 
 
Zwiększone zapotrzebowanie na usługi budownictwa telekomunikacyjnego oraz wzrost cen tych usług będzie miał 
decydujący wpływ na kształtowanie się rosnącej tendencji sprzedaŜy w tym sektorze. PBT Hawe Sp. z o.o., będąca jedną z 
największych firm wykonawczych w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego, będzie miała znaczący udział we wzroście  
sprzedaŜy tych usług. W okresie ostatniego roku dało się równieŜ zauwaŜyć zwiększone zainteresowanie operatorów 
telekomunikacyjnych moŜliwością zakupu lub dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Tendencje te nasiliły się szczególnie w okresie ostatnich kilku miesięcy. Stwarza to moŜliwość szybkiego i znaczącego 
wzrostu sprzedaŜy dla firm posiadających odpowiednią infrastrukturę takich jak PBT Hawe Sp. z o.o. 

F. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Niniejszy punkt zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi, zdefiniowanymi według rozporządzenia (WE) NR 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości, czyli zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 24. W szczególności zakres ujawnianych 
informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi zgodny jest z wymogami wynikającymi z paragrafu 17 MSR 
24. 
 
Transakcja nabycia przez PBT Hawe Sp. z o.o. udziałów w spółce Fone Sp. z o.o. 
 
W dniu 31 października 2006 r. PBT Hawe Sp. z o.o. nabyła 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł w 
spółce Fone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, które stanowiły łącznie 100% kapitału zakładowego. W celu zapłaty za 
nabywane udziały PBT Hawe Sp. z o.o. dokonała podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie 178 
udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 1.000 udziałów w spółce Fone Sp. z o.o. Spółka 
nabyta została w celu realizacji strategii PBT Hawe zakładającej wykorzystanie posiadanej sieci telekomunikacyjnej do 
świadczenia usług transmisji danych i innych usług telekomunikacyjnych przez wyspecjalizowaną jednostkę. 
 
Zbywającymi udziały w spółce Fone Sp. z o.o. na rzecz PBT Hawe Sp. z o.o. byli Panowie: Piotr Mazurkiewicz (na dzień 
transakcji Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o.), Mariusz Ładysz (na dzień transakcji Prezes Zarządu Fone Sp. z o.o.) oraz 
Krzysztof Surgut (na dzień transakcji Członek Zarządu Fone Sp. z o.o.). 
 
Udziałowcy Fone Sp. z o.o. w zamian za wniesione wkłady w postaci udziałów w Fone Sp. z o.o. objęli 178 udziałów w 
spółce PBT Hawe Sp. z o.o., które stanowiły 1,98% kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. według stanu na dzień 
rejestracji tego podwyŜszenia kapitału zakładowego (tj. 10 listopada 2006 r.).  
 
 Ilość udziałów w Fone Sp. z o.o. wnoszonych w 

zamian za objęcie udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. 
Ilość udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. objętych w 
zamian za aport w postaci udziałów w Fone Sp. z o.o. 

Piotr Mazurkiewicz 384 67 
Mariusz Ładysz 333 59 
Krzysztof Surgut 283 52 
   

 Łącznie 1000 udziałów stanowiących 100 % 
kapitału zakładowego spółki Fone Sp. z o.o. 

Łącznie 178 udziałów stanowiących 1,98 % kapitału 
zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z o.o. 

 
Obligacje PBT Hawe Sp. z o.o. 
HAWE S.A. objęło 300 sztuk obligacji o wartości 3 mln zł wyemitowanych przez PBT Hawe Sp. z o.o., z datą wykupu 
27 października 2009. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6,77 % w stosunku rocznym. Objęcie obligacji nastąpiło w 
dniach 23 luty 2007 r. (50 szt.), 1 marca 2007 r. (100 szt.) i 5 marca 2007 r. (150 szt.). 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. 
W dniu 19 września 2006 roku Fone Sp. z o.o. udzieliła PBT Hawe Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 106 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym. PoŜyczka została  spłacona w całości w dniu 28 listopada 2006 r. 
 
W dniu 27 listopada 2006 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła umowę poŜyczki z Fone Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy 
Spółka udzieliła 126 tys. zł poŜyczki dla Fone Sp. z o.o.  z  oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym.  
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W dniu 17 stycznia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. udzieliła Fone Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 700 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym. Umowa została zawarta na okres do 31 stycznia 2008 roku i 
przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 28 sierpnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. udzieliła PBT Hawe Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 8.000 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 17,5% w stosunku rocznym.   
 
W dniu 2 października 2007 roku nastąpiło połączenie Fone Sp. z o.o. z Hawe Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 492 § 
1 pkt 1 Ksh tj. w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PB Hawe Sp. z o.o. i z tym dniem ich wzajemne 
transakcje zniosły się. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 27 marca 2007 r. Emitent zawarł umowę poŜyczki z PBT Hawe Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy Spółka 
udzieliła 2.500 tys. zł poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym.  
PoŜyczka została spłacona w całości w dniu 11 maja 2007 roku. 
 
W dniu 21 czerwca 2007 roku Spółka zawarła umowę poŜyczki z PBT Hawe Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy Spółka 
udzieliła 200 tys. zł poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2007 roku i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2.019 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 1.000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 12 października 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 5 000 tys. zł poŜyczki 
spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 5 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 9 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 500 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 28 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 500 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 14 grudnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 4 stycznia 2008 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 4 900 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o. 
W dniu 22 lutego 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 100 tys. zł poŜyczki spółce 
Fone Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku 
rocznym. 
W dniu 5 marca 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 400 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym. 
W dniu 24 lipca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliło 188 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 14 maja 2007 roku zawarta została umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 500 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  18 

W dniu 27 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 8.500 tys. zł poŜyczki spółce 
Fone Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% w stosunku 
rocznym. 
 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy Panem Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o. 
W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą – znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę 
poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł. Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest oprocentowana 
według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie. PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. 
zapłaty za nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość połoŜoną w miejscowości Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce 
(opisaną szczegółowo w punkcie 8.1.1. prospektu). W dniu 3 kwietnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. dokonała spłaty części 
poŜyczki w kwocie 1.710,0 tys. zł. Spłata pozostałej części poŜyczki, w kwocie 376,2 tys. zł, będzie dokonana – na mocy 
aneksu do umowy poŜyczki – do dnia 31 marca 2008 r. 
 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy PRESTO Sp. z o.o. a PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 28 czerwca 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której PRESTO Sp. z o.o. – znaczny akcjonariusz Emitenta – 
udzieliło 2.000,0 tys. zł poŜyczki spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 4 lipca 2008 r. 
PoŜyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej WIBOR6M + 2% rocznie. 
PoŜyczka została spłacona w całości w dniu 22 sierpnia 2007 roku. 
 
Umowy pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim IDM S.A. 
W dniu 25 lipca 2007 roku Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim IDM S.A. o przeprowadzenie publicznej oferty 
akcji serii E Spółki. Oferta publiczna będzie realizowana zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 roku. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. jest Pan Grzegorz 
Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.  
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z emisją Akcji serii E, 

− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 
Spółki, 

− występowanie w imieniu Spółki przed Komisją Nadzoru Finansowego, w związku z proponowaniem nabycia akcji 
w ramach oferty publicznej, 

− przeprowadzenie subskrypcji akcji. 
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 100 tys. zł netto plus 1,8% wartości 
sprzedanych akcji. 
 
W dniu 3 sierpnia 2007 roku Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim IDM S.A. o pełnienie funkcji oferującego 
obligacje serii B Spółki. Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln zł. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego 
IDM S.A. jest Pan Grzegorz Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. 
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie memorandum informacyjnego obligacji Spółki, 

− przyjmowanie wpłat na obligacje, 

− przeprowadzenie niepublicznej oferty nabycia obligacji. 
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 1,0% wartości sprzedanych obligacji. W 
dniu 5 września 2007 roku Emitent podpisał z Domem Maklerskim IDMSA Aneks nr 1 do Umowy o pełnienie funkcji 
oferującego obligacje serii B Spółki Hawe S.A.. Aneks stanowi, Ŝe umowa pozyskanie kapitału [przez Spółkę] moŜe nastąpić 
w drodze kilku niepublicznych emisji obligacji w seriach nazywanych kolejnymi literami alfabetu o łącznej wartości do 
30.180.000 zł. 
 
Umowa doradztwa pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim Capital Partners S.A. 
3 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowę doradztwa w zakresie dokonania zmiany rynku notowań akcji serii A i 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.), z podmiotem 
powiązanym: Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką zaleŜną od podmiotu dominującego 
– Capital Partners S.A., który na dzień zawarcia tej umowy był posiadaczem 100% akcji Emitenta. 
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki w związku z ubieganiem się Emitenta o dopuszczenie do obrotu 
na rynku równoległym GPW akcji serii A, notowanych na MTS CeTO, 

− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie akcji serii B, 

− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 
Spółki. 

Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 150 tys. zł netto. 

 
Grupa kapitałowa powstała w październiku 2006 r. w związku z przejęciem przez PBT Hawe Sp. z o.o. spółki Fone Sp. z o.o. 
Przed powstaniem grupy kapitałowej nie występowały transakcje z jednostkami powiązanymi.  
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Nierozliczone naleŜności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi według stanu na 31 grudnia 2006 roku 
przedstawiają się następująco (tys. zł): 
 
NaleŜności; 
dłuŜnik 
Podmiot powiązany wg MSR24 

(wierzyciel) 

PBT Hawe FONE Hawe S.A. DM IDM S.A. RazemRa

Hawe S.A           6 388 9 851 - 44 16 283 

PBT Hawe Sp. z o.o. - 1 259 17 0 1 276 
Fone Sp. z o.o.              8 142 - 2 0 8 144 
Marek Falenta  387 0 0 387 
Dom Maklerski IDM S.A.  0 0 0 0 
Razem             14 530 11 497 19 44 26 090 
 
Zobowiązania; 
wierzyciel 
Podmiot powiązany wg MSR24 

(dłuŜnik) 

PBT Hawe FONE Hawe S.A. Marek Falenta. RazemRa

Hawe S.A                    17 2 - 0 19 

PBT Hawe Sp. z o.o. - 8 142 6 388 0 14 530 
Fone Sp. z o.o.              1 259 - 9 851 387 11 497 
Marek Falenta                      0 0 0 0 0 
Dom Maklerski IDM S.A.                     0 0 44 - 44 
Razem              1 276 8 144 16 283 387 26 090 
 
W dniu 2 stycznia 2007 roku do grupy kapitałowej weszła spółka giełdowa Hawe S.A., poszerzając grono podmiotów 
powiązanych.   
 
Nierozliczone naleŜności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi według stanu na 30 września 2007 roku (tys. zł) 
przedstawiają się następująco (tys. zł) : 
 

Podmiot powiązany wg MSR24  NaleŜności od podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania wobec 

podmiotów powiązanych 

Hawe S.A  16 283 19 
PBT Hawe Sp. z o.o.  1 276 14 530 
Fone Sp. z o.o.  8 144 11 497 
Marek Falenta  387 0 
Domem Maklerskim Capital Partners S.A.  0 0 
Domem Maklerskim IDM S.A.  0 44 
 
 
W III kwartale 2007 roku Pan Marek Rudziński Prezes Hawe S.A. nabył 48 sztuk obligacji o wartości nominalnej 480 tys. zł, 
natomiast Pani Anna Gajewska Sowa (akcjonariusz) nabyła 1 005 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 050 tys. zł. 
 
W 2002 roku PBT Hawe udzieliło poŜyczki dla udziałowca Pana Piotra Mazurkiewicza w kwocie 500 tys. zł 
z oprocentowaniem ustalonym jak dla kredytów gospodarczych przez Bank Śląski, z terminem płatności do końca 2004 roku 
dla kwoty 200 tys. zł i do końca 2007 roku dla kwoty 300 tys. zł.  
Na dzień 31.12.2006 roku wartość poŜyczki wynosiła 291 tys. zł, w tym 101 tys. zł odsetek (odsetki naliczone w 2006 roku 
wyniosły 19 tys. zł). W dniu 27.04.2007 roku Pan Piotr Mazurkiewicz spłacił poŜyczkę wraz z odsetkami (odsetki naliczone 
i zapłacone w 2007 roku wyniosły 8 tys. zł). 
 
Transakcje między jednostkami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 
 
W dniu 2 października 2007 r. nastąpiło połączenie Fone Sp. z o.o. z Hawe Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 492 § 1 
pkt 1 Ksh tj. w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PB Hawe Sp. z o.o. i z tym dniem ich wzajemne 
transakcje zniosły się. 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  20 

G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 
Na podstawie Prospektu oferowanych jest, z uwzględnieniem prawa poboru, 95.453.120 akcji zwykłych na okaziciela Serii E 
o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda i łącznej wartości nominalnej 95.453.120,00 złotych, jak równieŜ Emitent będzie ubiegał 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 4.772.656 praw poboru Akcji Serii E, nie więcej niŜ 95.453.120 Praw 
do Akcji Serii E oraz nie więcej niŜ 95.453.120 Akcji Serii E. 
 
Oferta Publiczna obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii E. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom Serii E nie został 
przyznany kod ISIN, jednak stosownie do art. 5 ust. 1 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przed rozpoczęciem 
oferty publicznej Emitent jest zobowiązany zawrzeć z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii E. 
Rejestracja Akcji Serii E przez KDPW będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Umowa z KDPW będzie obejmowała 
takŜe PDA Serii E.  
 
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoŜy do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oświadczenia 
umoŜliwiające rozpoczęcie notowań PDA Serii E na GPW. Natomiast po wystąpieniu przesłanek umoŜliwiających 
wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym Emitent niezwłocznie podejmie starania zmierzające do 
wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na GPW i rozpoczęcia notowań. Szczegółowe informacje dotyczące zamiarów 
Emitenta w zakresie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii E i PDA Serii E do obrotu na rynku równoległym zostały 
zamieszczone w punkcie 6.1. 
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CZĘŚĆ III – CZYNNIKI RYZYKA 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ 
TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 

1. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA I JEGO BRANśY 

1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z DUśĄ KONKURENCJĄ NA RYNKU USŁUG 
ZWIĄZANYCH Z SIECIAMI ŚWIATŁOWODOWYMI  

Stale rozwijający się rynek i wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi budowy, eksploatacji i udostępniania sieci 
światłowodowych powoduje rosnące zainteresowanie inwestycjami w rozwój juŜ istniejących podmiotów oferujących usługi 
w tym zakresie, jak równieŜ w powstawanie nowych firm. 
Obecnie trwają intensywne prace nad planowaniem rozbudowy istniejącej infrastruktury juŜ działających operatorów 
krajowych tj. Telekomunikacji Polskiej.  
Ponadto Polska leŜy na szlaku tranzytowym pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, co powoduje zainteresowanie 
operatorów ponadnarodowych budową sieci tranzytowych przez nasz kraj, a tym samym istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe 
pochodną tej inwestycji będzie oferowanie na polskim rynku usług związanych z rynkiem sieci światłowodowych. Mając na 
uwadze, Ŝe budowa takiej infrastruktury bywa kalkulowana pod własne potrzeby takiego operatora, to moŜna się spodziewać, 
Ŝe ceny dostępu do takiej infrastruktury dla innych podmiotów mogą być niŜsze niŜ wynikałoby to bezpośrednio z kalkulacji 
nakładów poniesionych na budowę. 
PoniewaŜ inwestycje w rozwój sieci są kapitałochłonne, to, w sytuacji nadwyŜki podaŜy nad popytem i wobec relatywnej 
łatwości szybkiego zwiększania przepustowości sieci, dla niektórych firm przedsięwzięcie moŜe zakończyć się 
niepowodzeniem.  

1.2. RYZYKO POGORSZENIA SYTUACJI RYNKOWEJ  

Spółka w Projekcjach Finansowych zakłada stabilność cen większości usług oraz rosnącą liczbę abonentów. W konsekwencji 
prognozuje się znaczący wzrost przychodów ze sprzedaŜy i stabilny poziom marŜ. W przypadku pojawienia się silnej 
konkurencji na rynku, moŜe istnieć ryzyko, Ŝe Spółka będzie musiała obniŜyć ceny w celu osiągnięcia zakładanych 
przyrostów klientów/abonentów. 

1.3. RYZYKO KONIECZNOŚCI ZMIANY TECHNOLOGII  

Zakłada się, Ŝe Spółka w Projekcjach Finansowych będzie prowadziła działalność w obszarze nowych technologii. 
Prowadzenie działalności w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku wiąŜe się z ryzykiem wprowadzenia przez 
konkurencję nowych usług, które znacząco obniŜą popyt na obecne produkty Spółki. W takim przypadku istnieje moŜliwość, 
Ŝe Spółka w Projekcjach Finansowych nie zdoła osiągnąć zakładanych poziomów sprzedaŜy. 
Zmieniająca i rozwijająca się technologia moŜe spowodować konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych w celu wymiany urządzeń, aby dorównać standardom panującym na rynku. 

1.4. RYZYKO POGORSZENIA WYNIKÓW OSIĄGANYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
BUDOWLANEJ  

Spółka świadczy usługi budowy sieci telekomunikacyjnych dla podmiotów, które prowadzą działalność w obszarach, 
w których Spółka planuje wprowadzenie usług. W takiej sytuacji moŜe istnieć ryzyko, Ŝe podmioty te, nie chcąc wspierać 
pośrednio konkurencji, zrezygnują z wykorzystywania Spółki dla celów budowlanych lub znacząco ograniczą współpracę. 
Spowoduje to obniŜenie przychodów z pozostałych prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnych. 

1.5. RYZYKO PONOSZENIA ZNACZĄCYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 

Spółka w celu wprowadzenia na rynek nowych usług będzie zmuszona do ponoszenia  znaczących nakładów 
inwestycyjnych. W celu sfinansowania ponoszonych nakładów niezbędne są odpowiednie środki finansowe. Ewentualne 
niedoszacowanie poziomu niezbędnych nakładów inwestycyjnych rodzi ryzyko zwiększonego zapotrzebowania na środki 
finansowe.  

1.6. RYZYKO NIE ZREALIZOWANIA AKWIZYCJI ZAKŁADANYCH 
W CELACH EMISJI 

Spółka zakłada przeznaczenie do 10 mln zł pozyskanych z emisji akcji serii E na akwizycje podmiotów prowadzących 
działalność zbieŜną z zakresem działalności Grupy Kapitałowej HAWE S.A. Spółka nie posiada obecnie informacji o 
konkretnych podmiotach, które mogłyby się stać celem ewentualnej akwizycji. Istnieje ryzyko, Ŝe akwizycja moŜe nie zostać 
zrealizowana lub teŜ moŜe zostać zrealizowana w kwocie niŜszej niŜ załoŜona. W takim przypadku kwoty przeznaczone na 
akwizycje zostaną wykorzystane na inwestycje związane z budową następnych etapów budowy ogólnopolskiej sieci 
światłowodowej. 
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1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZREALIZOWANIEM NIEKTÓRYCH 
ELEMENTÓW STRATEGII 

Emitent nie moŜe zapewnić, Ŝe w całości zrealizuje zakładaną strategię. Rynek nowoczesnych technologii, na którym działa 
podlega ciągłym zmianom. Dlatego przyszła pozycja, a co za tym idzie przychody i zyski Emitenta uzaleŜnione są od stopnia 
realizacji długofalowej strategii i zdolności Emitenta do elastycznego reagowania na zmiany. Podjęcie nietrafnych decyzji 
lub nieumiejętność dostosowania strategii do dynamicznych zmian rynkowych moŜe skutkować nieosiągnięciem 
zakładanych wyników finansowych. 

1.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOśLIWOŚCIĄ UZNANIA, śE EMISJE 
OBLIGACJI SERII B-H ZOSTAŁY DOKONANE BEZ SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O OBLIGACJACH 

Istnieje hipotetyczna moŜliwość uznania, Ŝe emisje obligacji serii B-H zostały dokonane bez spełnienia warunków 
wskazanych w Ustawie o obligacjach. Wynika to z faktu dopuszczenia moŜliwości opłacenia zapisu na akcje serii E w 
drodze umownego potrącenia wierzytelności, w tym wierzytelności obligatariuszy z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji. 
Sytuacja taka moŜe wskazywać, Ŝe przy emisjach obligacji serii B-H dokono emisji obligacji zamiennych z naruszeniem 
regulacji art. 20 Ustawy o obligacjach. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy podmiot dokonujący takiego czynu oraz podmiot 
działający w imieniu osoby prawnej podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
W opinii Emitenta nie moŜe być mowy o tym, Ŝeby opłacenie zapisu przez obligatariuszy w formie potrącenia wierzytelności 
traktować jako toŜsame czy choćby zbliŜone z konstrukcją obligacji zamiennych na akcje. W przypadku obligacji 
zamiennych obligatariusz ma prawo zamienić posiadane obligacje na akcje w ściśle określonym terminie i po ściśle 
określonej cenie, co stanowi istotę konstrukcję obligacji zamiennej. W przypadku emisji obligacji przez Hawe S.A. brak było 
wskazania jakichkolwiek moŜliwości zamiany obligacji na akcje. Jedyne uprawnienie dla obligatariuszy oprócz otrzymania 
odsetek i premii od wartości nominalnej obligacji to moŜliwość Ŝądania wcześniejszego wykupu w przypadku złoŜenia 
zapisu na akcje. Obligatariusz nie ma jednak obowiązku ani złoŜenia zapisu na akcje ani w przypadku złoŜenia zapisu, 
Ŝądania wcześniejszego wykupu obligacji. Akcje nie objęte przez obligatariuszy będą mogły być objęte przez innych 
inwestorów, co nie jest moŜliwe w wypadku emisji obligacji zamiennych. Zwrócić trzeba teŜ uwagę na okoliczność, iŜ 
uchwała o emisji obligacji zamiennych implikuje równocześnie uchwałę o podwyŜszeniu kapitału. Stąd konieczność 
zachowania określonych wymogów związanych z uchwałą o emisji obligacji zamiennych. W przypadku HAWE S.A. 
uchwały dotyczące emisji obligacji i akcji były to zupełnie odrębne, nie powiązane ze sobą uchwały, a kaŜda z nich moŜe 
funkcjonować samoistnie.   
 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM SPÓŁKA 
PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

2.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI  

Działalność Emitenta zaleŜy w duŜej mierze od sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Na działalność Emitenta wpływa 
wiele czynników, np. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, prowadzona polityka w zakresie 
podatków, poziom inflacji. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na wyniki osiągane przez Emitenta, a takŜe na realizację 
załoŜonych celów strategicznych. Panująca obecnie dobra koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom w rozwój nowych 
technologii, w tym sieci telekomunikacyjnych, nie moŜna jednak całkowicie wykluczyć ryzyka zmiany koniunktury 
gospodarczej, co mogłoby się przełoŜyć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.  

2.2. RYZYKO OTOCZENIA PRAWNEGO  

Przepisy prawa, regulujące działalność przedsiębiorców w Polsce, charakteryzują się znaczną niestabilnością, co rodzi róŜne 
rodzaje ryzyka dla efektów ekonomicznych osiąganych przez Emitenta. Zmiany w obowiązujących przepisach mogą 
powodować w szczególności wzrost obciąŜeń publiczno-prawnych lub powodować wzrost kosztów Emitenta. 

2.3. RYZYKO POLITYKI PODATKOWEJ  

Niestabilność systemu podatkowego spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, 
stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych, 
rygorystyczne przepisy sankcyjne wprowadzają duŜą niepewność w zakresie efektów podatkowych podejmowanych decyzji 
gospodarczych. Niewłaściwe - z punktu widzenia konsekwencji podatkowych, a w efekcie ostatecznych rezultatów 
finansowych - decyzje obniŜają sprawność działania podmiotów gospodarczych, co moŜe prowadzić do utraty 
konkurencyjności. 

2.4. RYZYKO PRZEWLEKŁOŚCI PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH PRZY 
UZYSKIWANIU ZGÓD I ZEZWOLEŃ NA BUDOWĘ  

PBT Hawe Sp. z o.o. świadczy usługi budowy sieci telekomunikacyjnych, których budowanie wymaga uprzedniego 
uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Stosowanie przepisów prawa regulującego uzyskiwanie niezbędnych zgód i 
zezwoleń charakteryzuje się znaczną przewlekłością, co rodzi liczne rodzaje ryzyka dla efektów ekonomicznych osiąganych 
przez Emitenta.  
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Proces aktualizacji map dla poszczególnych budów ze względu na niewydolność powiatowych ośrodków geodezyjno–
kartograficznych opóźniających wydawanie materiałów trwa niejednokrotnie nawet 6 miesięcy. Postępowanie 
administracyjne o decyzję ustalającą inwestycję celu publicznego trwa w praktyce nawet do 6-9 miesięcy. Ponadto w wielu 
przypadkach uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, konieczne jest uzyskanie zgody wojewody (tereny zamknięte oraz drogi 
krajowe i wojewódzkie), co dodatkowo wydłuŜa procedurę. Jednak nawet uzyskanie prawidłowej decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nie gwarantuje uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w jednoznacznie (ustawowo) 
określonym terminie. Organy wydające decyzje o pozwoleniu na budowę, pomimo zobligowania prawem do dotrzymania 
terminu 65 dni, zazwyczaj potrzebują na wydanie decyzji ponad 3 miesiące. Przewlekłość procedur administracyjnych moŜe 
powodować niemoŜliwość dotrzymania terminów realizacji budów, co moŜe nieść konsekwencję w postaci stosowania kar 
umownych i powodować spadek rentowności poszczególnych kontraktów. 

2.5. RYZYKO PRZEWLEKŁOŚCI W UZYSKIWANIU ZGODY LUB BRAKU 
ZGODY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA UDOSTĘPNIENIE 
TERENU POD BUDOWĘ LINII ŚWIATŁOWODOWEJ  

PBT Hawe Sp. z o.o. projektując linię światłowodową i planując jej przebieg ma obowiązek uzyskania pisemnych zgód 
właścicieli terenów, przez które będzie przebiegała projektowana linia światłowodowa. Z uwagi na brak uregulowań 
prawnych kwestii cenowych i terminowych tego procesu jest on w całości uzaleŜniony od woli właścicieli nieruchomości. 
W związku z tym właściciel nieruchomości, przez którą jest zaplanowany przebieg linii światłowodowej moŜe: 

-wyrazić zgodę na przejście wyznaczając wygórowaną cenę za przejście, 

-zwlekać z podjęciem decyzji, 

-nie wyrazić zgody na przejście. 
Dla PBT Hawe Sp. z o.o. moŜe to oznaczać opóźnienie w realizacji projektu, bądź konieczność zmiany projektu w części 
dotyczącej zmiany trasy linii światłowodowej na danym odcinku. 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI  
SERII E 

Niedojście do skutku emisji Akcji serii E moŜe być spowodowane następującymi czynnikami: 

� nieobjęciem w terminach określonych w niniejszym Prospekcie Ŝadnej akcji serii E, 

� odmową przez sąd rejestrowy zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, 
w tym w szczególności w związku z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie 
zmiany treści Statutu (zmiany obejmującej wpisanie do postanowienia Statutu dotyczącego kapitału zakładowego 
Emitenta, tj. §7 Statutu Emitenta, maksymalnej wysokości kapitału zakładowego i maksymalnej liczby akcji serii 
E, które to wielkości mogą zostać osiągnięcie w ramach oferty publicznej akcji serii E), poprzedzającej 
oświadczenie Zarządu Emitenta w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w 
Statucie (wskazujące dokładną wysokość kapitału zakładowego Emitenta i dokładną liczbę akcji serii E w 
granicach ich maksymalnej wysokości określonej w Statucie zmienionym ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Emitenta), lecz złoŜeniem przez Zarząd Emitenta wyŜej wymienionego oświadczenia bez uprzedniego podjęcia 
przez Walne Zgromadzenie wskazanej uchwały zmieniającej Statut Emitenta, 

� na skutek złoŜenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złoŜonego zapisu, o którym mowa w Rozdziale 5.1.7 
Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu emisyjnego okaŜe się, Ŝe nie zostały subskrybowane Ŝadne akcje 
serii E, 

� niezgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego uchwały o emisji Akcji serii E w terminie 6 miesięcy od 
dnia zatwierdzenia Prospektu przez KNF. 

Skutkiem tych niekorzystnych zdarzeń moŜe być m.in. czasowe zamroŜenie środków finansowych i utrata potencjalnych 
korzyści dla Inwestorów, którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez Ŝadnych odsetek czy odszkodowań. 

3.2. RYZYKO OPÓŹNIENIA WE WPROWADZENIU AKCJI DO OBROTU 
GIEŁDOWEGO LUB ODMOWA WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU 
GIEŁDOWEGO 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji serii E do obrotu giełdowego w moŜliwie krótkim terminie. Emitent będzie 
dokonywał z naleŜytą starannością wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu giełdowego, 
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umoŜliwią.  

JednakŜe Emitent nie moŜe zagwarantować, Ŝe wprowadzenie Akcji serii E do obrotu giełdowego nastąpi w planowanym 
przez niego terminie, tj. w I kwartale 2008 r., w związku z faktem, iŜ wystąpienie z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E 
do obrotu giełdowego wymaga uprzedniego: 

• postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego, 

• podjęcia przez zarząd KDPW uchwały o zarejestrowaniu akcji serii E i nadaniu im kodu ISIN. 
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Zamiarem Emitenta jest jednak, aby w okresie po dokonaniu przydziału akcji serii E w obrocie giełdowym znalazły się PDA 
serii E. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przed rozpoczęciem oferty publicznej 
Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E i PDA serii E. 

3.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I NOTOWANIEM PDA SERII E 

W sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii E, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego 
o odmowie zarejestrowania kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot 
środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii E. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, moŜe to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na 
rynku wtórnym za PDA będzie wyŜsza od ceny emisyjnej akcji serii E. 

3.4. RYZYKO RYNKU KAPITAŁOWEGO 

Inwestor nabywający akcje w obrocie na rynku kapitałowym ponosi ryzyko związane ze zmianami kursów na rynku 
wtórnym. Kurs akcji i jego tendencje są wypadkową sytuacji finansowej emitenta, ale równieŜ wielu innych czynników, 
m.in. czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ 
inwestycje dokonywane bezpośrednio w akcje, będące przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych, generalnie 
cechują się większym ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy teŜ w skarbowe 
papiery wartościowe. 

3.5. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z ART. 16, ART. 17 I ART. 18 USTAWY O OFERCIE 
PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym przez Emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu 
lub na zlecenie Emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŜe nastąpić, KNF 
moŜe: 

• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni 
roboczych, lub 

• zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub  

• nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuŜszy niŜ 
10 dni roboczych, lub 

• zakazać dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub 

• opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 
z ofertą publiczną lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF moŜe zastosować powyŜsze środki takŜe w przypadku, gdy 
z treści Prospektu lub innego dokumentu informacyjnego, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości 
publicznej, wynika, Ŝe: 

1) oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 
naruszałyby interesy inwestorów; 

2) utworzenie Emitenta nastąpiło z raŜącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z raŜącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy  

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. 

3.6. RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA DO OBROTU,  
ROZPOCZĘCIA NOTOWAŃ, ZAWIESZENIA NOTOWAŃ LUB 
WYKLUCZENIA Z OBROTU WYNIKAJĄCE Z ART. 20 USTAWY 
O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo 
obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagroŜony interes inwestorów, GPW na Ŝądanie KNF wstrzyma dopuszczenie do 
obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni. W przypadku gdyby obrót 
akcjami Emitenta był dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na 
Ŝądanie KNF, GPW zawiesi obrót tymi papierami na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc. 

Ponadto w przypadku gdyby obrót akcjami Emitenta zagraŜał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, na Ŝądanie KNF GPW wykluczy je z obrotu. 
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3.7. RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAŃ 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 30 Regulaminu Giełdy, moŜe zawiesić obrót akcjami Emitenta na okres do trzech miesięcy: 

• na wniosek Emitenta, 

• jeśli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

• jeŜeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc na Ŝądanie KNF 
zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Na podstawie art. 96 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z 
obrotu giełdowego przysługuje takŜe KNF, w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienaleŜytego wykonywania przez 
Emitenta obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. KNF przed wydaniem takiej 
decyzji zasięga opinii GPW. 

Pomimo, Ŝe w odniesieniu do akcji Emitenta sytuacja tego typu jak dotąd się nie pojawiła, nie ma pewności, Ŝe nie wystąpi 
ona w przyszłości. 

3.8. RYZYKO DOTYCZĄCE MOśLIWOŚCI WYKLUCZENIA AKCJI EMITENTA 
Z OBROTU GIEŁDOWEGO NA PODSTAWIE § 31 REGULAMINU GPW 

Zarząd Giełdy, zgodnie z pkt 1 § 31 Regulaminu GPW, wykluczy  instrumenty finansowe Emitenta z obrotu giełdowego 
m.in.: 
• jeŜeli ich zbywalność stała się ograniczona, 
• na Ŝądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
• w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
• w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
 
Zarząd Giełdy, zgodnie z pkt 2 § 31 Regulaminu GPW, moŜe wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu 
giełdowego m.in.: 
• jeśli instrumenty finansowe przestały spełniać warunki określone w Regulaminie Giełdy, 
• jeśli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
• na wniosek Emitenta, 
• wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, z powodu 

braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
• jeśli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
• jeŜeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji giełdowych na instrumentach finansowych 

Emitenta, 
• wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
• wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

3.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z SANKCJAMI ADMINISTRACYJNYMI ZA 
NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY O OFERCIE 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie 
obowiązki, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 
44 ust. 1, art. 45, 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, 
art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, 66 i 70, lub nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki wynikające z 
art. 42 ust. 5 w związku z art. 45, 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, nie wykonuje lub wykonuje 
nienaleŜycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2 ustawy o ofercie, lub nie 
wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i 
art. 33 rozporządzenia 809/2004, Komisja moŜe: 

1) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym albo 

2) nałoŜyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 
pienięŜną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

3) zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy Emitent lub wprowadzający nie 
wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja moŜe: 
 1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 
 2) nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
 3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, nakładając jednocześnie karę pienięŜną określoną w pkt 2. 
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3.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM WE WPROWADZENIU AKCJI 
DO OBROTU GIEŁDOWEGO 

Akcje Oferowane mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego 
przez właściwy sąd i po ich zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ewentualne 
przedłuŜanie się okresu rejestracji Akcji Oferowanych w sądzie rejestrowym lub w KDPW, w szczególności z przyczyn 
leŜących po stronie Emitenta, skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego, 
w stosunku do zakładanego przez Spółkę terminu rozpoczęcia obrotu. 

3.11. RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PRAW POBORU 

Emitent planuje notowanie prawa poboru na GPW w systemie notowań ciągłych. Przedmiotem obrotu będzie jedno prawo 
poboru uprawniające do dwudziestu Akcji Oferowanych. Jednostką transakcyjną będzie jedno prawo poboru. Zwraca się 
Inwestorom uwagę, Ŝe po zakończeniu notowań praw poboru nie będą mogli zbyć na GPW nabytych praw poboru, a jedynie 
wykonać prawo poboru poprzez objęcie Akcji Oferowanych. Objęcie Akcji Oferowanych wiąŜe się z koniecznością 
opłacenia pełnej ceny emisyjnej. Zwraca się w szczególności uwagę, Ŝe niewykonane prawa poboru wygasają, co pociąga za 
sobą utratę zainwestowanych w ich nabycie środków. 

3.12. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODWOŁANIEM LUB ODSTĄPIENIEM OD 
OFERTY PUBLICZNEJ 

Do czasu rozpoczęcia notowania prawa poboru, Emitent moŜe odstąpić od Oferty. Uchwała o odstąpieniu od Oferty moŜe 
być podjęta wyłącznie w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
W przypadku podjęcia uchwały o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie przekazana, poprzez udostępnienie 
zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki 
został opublikowany Prospekt. 
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE 
W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE 
OFERTOWYM 

EMITENT 
Firma: HAWE S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

Numer telefonu: + 48 (22) 501 67 50 

Numer telefaksu: + 48 (22) 501 67 51 

e-mail: info@hawesa.pl 

Adres internetowy: www.hawesa.pl  

 
W imieniu Emitenta działają: 
Marek Rudziński Prezes Zarządu 

Andrzej Laskowski Członek Zarządu 

 
Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: 
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i Ŝe w Prospekcie nie pominięto niczego, 
co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za całość informacji zawartych w niniejszym Prospekcie emisyjnym jest HAWE  S.A., która 
reprezentowana jest przez następujące osoby fizyczne: 
 
 
 
 

Marek Rudziński 
Prezes Zarządu 
HAWE S.A. 

 Andrzej Laskowski 
Członek Zarządu 
HAWE S.A. 
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OFERUJĄCY 
Firma: Dom Maklerski IDMSA 

Siedziba: Kraków 

Adres: Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków 

Numer telefonu: +48 (12) 397 06 00 

Numer telefaksu: +48 (12) 397 06 01 

e-mail: biuro.k@idmsa.pl 

Adres internetowy: www.idmsa.pl 

 
Do działania w imieniu Oferującego uprawnieni są: 
Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu 

Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 

Piotr Derlatka Prokurent 

Jarosław śołędowski Prokurent 

 
Dom Maklerski IDMSA brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Czynniki ryzyka pkt 3,  
Dokument rejestracyjny: pkt 5.2, pkt 6.1, pkt. 6.2, pkt 6.3, pkt 6.5, pkt 8.1, pkt 9, pkt 10, pkt 12, pkt 20.7, pkt 24-25, 
Dokument ofertowy: pkt 3.2, pkt 3.4, pkt 5-6, pkt 8-9 pkt 10.6, pkt 10.7. 
 
Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego IDMSA: 
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brał udział Dom Maklerski IDMSA, są prawdziwe, rzetelne i zgodne 
ze stanem faktycznym, i Ŝe w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 
 
 
 

 
Grzegorz Leszczyński 

Prezes Zarządu 
 Rafał Abratański 

Wiceprezes Zarządu 
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DORADCA PRAWNY 
Firma: M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp.k. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa 

Numer telefonu: + 48 (22) 581 44 00 

Numer telefaksu: + 48 (22) 581 44 10 

e-mail: kontakt@furtek.pl 

Adres internetowy: www.furtek.pl 

 
W imieniu Doradcy działa: 
Magdalena Ścibor Radca Prawny, Komplementariusz 

 
Kancelaria Prawnicza M. Furtek i Wspólnicy brała udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: 
Dokument ofertowy: pkt 3.3, pkt 4.1-4.9, pkt 7. 
 
 
Oświadczenie osób działających w imieniu M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp.k. 
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brała udział Kancelaria prawnicza M. Furtek i Wspólnicy są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i Ŝe w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magdalena Ścibor 
Radca Prawny, 

Komplementariusz 
 

M. Furtek i Wspólnicy 
Kancelaria prawnicza sp.k. 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ SPIS 
PRZYNALEśNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH 

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz danych porównywalnych za 
lata kończące się 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2004 oraz przeglądu śródrocznych danych finansowych za okres od 
01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. a takŜe badanie 
wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych sporządzonych za okresy od 01.01.2007 od 31.12.2007 r. 
oraz od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. przeprowadził: 
 
Firma: PKF Consult Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa 

Numer telefonu: + 48 (22) 560 76 50 

Numer telefaksu: + 48 (22) 560 76 63 

e-mail: audit@pkfconsult.com.pl 

Adres internetowy: www.pkfconsult.com.pl 

W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadził: 
Rafał Barycki – Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10744/7805 

2.2. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY 
BIEGŁEGO REWIDENTA  

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi biegły rewident ani nie zrezygnował z przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Emitenta, ani nie został zwolniony z tego obowiązku. Badanie sprawozdań finansowych Emitenta 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi było przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych. 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta zamieszczono w tabeli poniŜej. Dla potrzeb prezentacji bieŜących  
i historycznych danych finansowych w niniejszym Prospekcie przyjęto zasady stosowane przy sporządzaniu 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Zgodnie z MSSF 3 przejęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. przez 
HAWE S.A. zostało rozpoznane jako przejęcie odwrotne tzn. spółka PBT Hawe została zidentyfikowana jako jednostka 
przejmująca, a HAWE S.A. jako jednostka przejęta. Sformułowania „spółka przejmująca” i „spółka przejmowana” uŜywane 
są zgodnie z zapisami MSSF 3. NaleŜy wyraźnie zaznaczyć, Ŝe z prawnego punktu widzenia nie doszło w przypadku 
Emitenta do połączenia, o którym mowa w art. 492 § 1 ust. 1 KSH, a posługiwanie się w Prospekcie ww. pojęciami „spółka 
przejmowana” i „spółka przejmująca” nie naleŜy utoŜsamiać z połączeniem, o którym mowa w art. 492 § 1 ust. 1 KSH. 
Konsekwencją ww. podejścia jest przyjęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki dominującej Grupy Kapitałowej 
Emitenta i prezentowanie porównywalnych (historycznych) danych finansowych tej Spółki. UŜywane w niniejszym 
prospekcie określenie „ Grupa Kapitałowa Emitenta”  oznacza: 
- w przypadku danych finansowych  za rok 2007 grupę kapitałową złoŜoną ze spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki 
dominującej oraz spółek zaleŜnych HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o., 
- w przypadku danych finansowych za rok 2006 grupę kapitałową złoŜoną ze spółki PBT Hawe Sp. z o.o. jako jednostki 
dominującej i spółki  zaleŜnej Fone Sp. z o.o. (w składzie grupy od dnia 2.10.2006 ), 
- w przypadku danych finansowych za lata 2004 – 2005 spółkę PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w oparciu o: niezbadane skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 
2007 r. wraz z danymi porównywalnymi za trzy kwartały 2006 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zbadane skonsolidowane dane finansowe za 2006 rok i jednostkowe dane finansowe 
za 2005 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zbadane 
jednostkowe dane finansowe za lata 2005 i 2004 sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). 
 
Tabela 3.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2007 r. 
(w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
30.09.2006 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Przychody ze sprzedaŜy  (tys. zł) 18 856 6 798 11 917 56 719 56 719 16 659 

EBITDA (tys. zł) 205 2 422 144 12 476 13 316 2 234 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  (tys. zł) -2 129 1 445 -1 131 10 987 11 827 1 566 

Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 554 734 -2 774 10 763 11 603 1 476 
Zysk (strata) netto (tys. zł) -4 295 575 -2 198 8 505 9 343 1 238 
Aktywa razem (tys. zł) 123 446 * 66 490 55 342 52 702 19 076 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 53 134 * 42 535 34 719 33 511 8 916 
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 16 090 * 12 846 3 080 2 537 444 

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 37 044 * 29 689 31 639 30 974 8 472 

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 70 312 * 23 955 20 623 19 191 10 160 
Kapitał podstawowy (tys. zł) 36 728 * 548 490 490 490 

Liczba akcji (szt.) 4 772 656 - - - - - 
Zysk na jedną akcję (zł) -0,90 - - - - - 

Rozwodniony zysk na jedną akcję a) (zł) -0,04 - - - - - 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (zł) 0 0 0 0 0 0 
Źródło: Emitent 
 
a) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej 
liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŜeniu, Ŝe zostaną 
objęte wszystkie emitowane akcje serii E w łącznej liczbie 95 453 120 szt. 
* sporządzając sprawozdanie za trzy kwartały 2007 r., jako dane porównywalne do bilansu Emitent zamieścił dane na koniec 2006 r., 
w związku z tym brak jest danych bilansowych na koniec trzeciego kwartału 2006 r. 

4. CZYNNIKI RYZYKA 
Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością zostały przedstawione w części III, pkt 1 i 2 niniejszego 
Prospektu. 
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5. INFORMACJE O EMITENCIE 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

5.1.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Od 19 lutego 2007 roku Emitent działa pod firmą HAWE Spółka Akcyjna. Przed 19 lutego 2007 roku Emitent był 
zarejestrowany pod firmą VENTUS Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Spółka moŜe 
uŜywać skrótu firmy HAWE S.A. W obrocie handlowym Emitent moŜe uŜywać zarówno firmy pełnej jak i skrótu. 
 

5.1.2. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER 
REJESTRACYJNY 

Emitent został zarejestrowany w dniu 3 lipca 2002 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000121430 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). 
 
W celu identyfikacji Emitenta nadano mu równieŜ: 
- numer identyfikacji podatkowej NIP:  527-23-80-580 
- statystyczny numer identyfikacji REGON: 015197353 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ 
UTWORZONY 

Spółka została załoŜona 24 czerwca 2002 roku przez osobę fizyczną - Panią Magdalenę Centka na podstawie aktu 
załoŜycielskiego sporządzonego w kancelarii notarialnej Czesławy Kołcun, nr rep. A – 7858/2002. 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

5.1.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA 
PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, 
KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 
 
Emitent działa na podstawie Ksh, Statutu Spółki oraz innych właściwych przepisów prawa. 
 
PoniŜej przedstawione zostały informacje o adresie siedziby oraz numery kontaktowe Emitenta: 
 
Adres siedziby:   Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Polska 
Główny telefon:   + 48 (22) 501 67 50 
Numer telefaksu:   + 48 (22) 501 67 51 
Adres poczty elektronicznej:  info@hawesa.pl 
Strona internetowa:   www.hawesa.pl 
 

5.1.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
EMITENTA 

 
24 czerwca 2002 -  zawiązanie spółki VENTUS S.A. 

3 lipca 2002 -  rejestracja sądowa VENTUS S.A. 

wrzesień /październik 2002 -  przeprowadzenie publicznej emisji Obligacji Serii A 

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemitowała 22 623 sztuki obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 95,00 zł kaŜda i cenie emisyjnej równiej 
95,00 zł. 

listopad 2002 -  rozpoczęcie notowań akcji i obligacji na rynku pozagiełdowym 

I kwartał 2003 -  budowa portfela inwestycyjnego - nabycie akcji PZU S.A. 

Spółka nabyła 244 558 akcji PZU S.A. za łączną kwotę 21 108 tys. zł 

styczeń 2006 -  sprzedaŜ portfela akcji PZU S.A. 

Spółka sprzedała 244 558 akcji PZU S.A. za łączną kwotę 71 900 tys. zł 

styczeń 2006 -  przedterminowy wykup obligacji serii A 

W związku ze sprzedaŜą całego portfela inwestycyjnego finansowanego z emisji 
Obligacji serii A Spółka zobowiązana była do przedterminowego wykupienia 
wszystkich wyemitowanych Obligacji. Do przedterminowego wykupu zostały 
zgłoszone wszystkie obligacje wyemitowane przez Spółkę. 
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lipiec 2006 -  nabycie 100% akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania przez Capital Partners 
S.A. 

2 stycznia 2007  -   NWZ Emitenta podjęło decyzję o: 
− emisji 4.039.156 Akcji Serii B skierowanej do udziałowców PBT Hawe Sp. 

z o.o. z siedzibą w Legnicy. Wartość nominalna akcji wyniosła 1,00 zł. Cena 
emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Za jeden udział o wartości nominalnej 
61,20 zł, wyceniony na kwotę 32 472 zł wydano 451 akcji serii B. 

− zmianie firmy spółki na HAWE S.A. oraz zmianie przedmiotu działalności. 
− warunkowym podwyŜszeniu kapitału zakładowego o 25 tys. zł związanym z 

emisją 25.000 Akcji serii C.  
-  W efekcie po dokonaniu rejestracji zmiany kapitału zakładowego Emitenta w dniu 

19 lutego 2007 r. Emitent stał się właścicielem 100% udziałów w spółce PBT Hawe 
Sp. z o.o. 

7 lutego 2007  -  emisja 208.500 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zaoferowanych w drodze 
oferty niepublicznej za wkład pienięŜny. Wartość nominalna akcji wyniosła 1,00 zł. 
Cena emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Rejestracja zmiany kapitału zakładowego 
Emitenta nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2007 r. 

14 lutego 2007 -  rozpoczęcie notowań akcji serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

15 lutego 2007 - podpisanie pierwszej znaczącej umowy dzierŜawy infrastruktury światłowodowej na 
rzecz operatora telekomunikacyjnego (Netia S.A.) 

luty – październik 2007 -  reorganizacja i przekształcenia Grupy Kapitałowej HAWE. Połączenie spółek 
zaleŜnych PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o.. 

31 maja 2007 -  wprowadzenie akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

czerwiec 2007 - rozpoczęcie świadczenia usług transmisji danych na wybudowanym I odcinku 
budowanej szkieletowej sieci światłowodowej,  

25 lipca 2007 - wprowadzenie akcji serii C i akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

17 sierpnia 2007 - przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji serii B 

2 października 2007 - rejestracja połączenia PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. dokonanego w drodze 
przejęcia majątku Fone Sp. z o.o. przez PBT Hawe Sp. z o.o. 

październik-grudzień 2007 - przeprowadzenie niepublicznych emisji obligacji serii C, D, E, F, G i H 

listopad 2007 - zakończenie wdraŜania i uruchomienie systemu umoŜliwiającego świadczenie usług 
dosyłu telewizji cyfrowej do operatorów sieci telewizyjnych i internetowych  

 

5.2. INWESTYCJE 

5.2.1. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 

GŁÓWNE INWESTYCJE HAWE S.A. 
Główną inwestycją Emitenta było przejecie spółki „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Legnicy, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000108425 w zamian za 4 039 156 
akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 kaŜda. Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 72,00 zł za jedną akcję. Akcje Serii B 
zostały pokryte wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8.956 udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o., o wartości nominalnej 
61,20 zł kaŜdy, wycenione na kwotę 32.472,00 zł kaŜdy, tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 zł. Za jeden udział PBT Hawe 
Sp. z o.o. wydano 451 akcji serii B HAWE S.A. Zarząd Emitenta, wyceniając wartość aportu, oparł się na „Raporcie z 
wyceny kapitałów własnych spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe” Sp. z o.o., na dzień 30 czerwca 
2006 r.”, przygotowanym przez firmę doradczą Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. Zarząd sporządził w dniu 21 
listopada 2006 roku, zgodnie z art. 311 w związku z art. 431 § 7 KSH, pisemne sprawozdanie co do przedmiotu aportu. 
Sprawozdanie zostało poddane badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 312 KSH. W dniu 28 grudnia 2006 roku biegły 
rewident wyznaczony przez sąd rejestrowy wydał opinię wymaganą przez art. 312 KSH. Opinia nie zawiera zastrzeŜeń i nie 
jest sprzeczna z wnioskami Sprawozdania, a takŜe wnioskami z raportu z wyceny. 
Wycena aportu w postaci 100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. została sporządzona przez firmę Ernst&Young 
Corporate Finance Sp. z o.o. Biegłym rewidentem wyznaczonym przez Sąd Rejestrowy do badania wyceny aportu był Pan 
Henryk Dąbrowski (biegły rewident działający w ramach Biura Doradczego „PROEKON” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 
(20-093) przy ul. Chodźki 3/7 a. 
 
Emisja Akcji Serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru kierowanej do 
dotychczasowych udziałowców PBT Hawe Sp. o.o. Zawarcie przez Emitenta umów o objęciu Akcji Serii B nastąpiło w dniu 
2 stycznia 2007 roku. Przeniesienie Udziałów na Emitenta nastąpiło w dniu 2 stycznia 2007 roku. 
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W efekcie po dokonaniu rejestracji zmiany kapitału zakładowego Emitenta w dniu 19 lutego 2007 r. Emitent stał się 
właścicielem 100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej HAWE S.A. i nie prowadzi działalności operacyjnej. Działalność 
operacyjna Grupy oraz inwestycje prowadzone są przez spółkę zaleŜną Emitenta – PBT Hawe Sp. z o.o., a do dnia 
2 października 2007 r. równieŜ przez Fone Sp. z o.o. 
 
 
GŁÓWNE INWESTYCJE PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Nabycie udziałów w spółce Fone Sp. z o.o. 
 
W dniu 31 października 2006 r. PBT Hawe Sp. z o.o. nabyła 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł w 
spółce Fone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, które stanowiły łącznie 100% kapitału zakładowego. W celu zapłaty za 
nabywane udziały PBT Hawe Sp. z o.o. dokonała podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie 178 
udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 1.000 udziałów w spółce Fone Sp. z o.o. 
Udziałowcy Fone Sp. z o.o. w zamian za wniesione wkłady w postaci udziałów w Fone Sp. z o.o. objęli 178 udziałów w 
spółce PBT Hawe Sp. z o.o., które stanowiły 1,98% kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. według stanu na dzień 
rejestracji tego podwyŜszenia kapitału zakładowego (tj. 10 listopada 2006 r.). 
 
Spółka nabyta została w celu realizacji strategii PBT Hawe zakładającej wykorzystanie posiadanej sieci telekomunikacyjnej 
do świadczenia usług transmisji danych i innych usług telekomunikacyjnych przez wyspecjalizowaną jednostkę.  
W dniu 2 października 2007 roku nastąpiło połączenie PBT Hawe Sp. z o.o. z Fone Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane w 
drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie). PBT Hawe Sp. z o.o. 
z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej tj. Fone Sp. z o.o. PBT Hawe Sp. z o.o. 
przejęło prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i transmisji danych (w tym „triple-
play”) na posiadanej sieci światłowodowej.  
Logotyp i znak towarowy „Fone” zostanie zachowany i będzie wykorzystywany do firmowania działalności 
telekomunikacyjnej prowadzonej przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Budowa sieci telekomunikacyjnych 
Największą inwestycją zrealizowaną przez PBT Hawe Sp. z o.o. jest budowa sieci światłowodowej. Prace projektowe I etapu 
inwestycji rozpoczęto w 2005 roku, natomiast ostatni odcinek został oddany do eksploatacji w styczniu 2007 r. 
W zakończonym I etapie inwestycji wybudowano sieć światłowodową w relacji: Sochaczew – Konin – Gniezno – Poznań – 
Gorzów Wlkp. – Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk; Gorzów Wlkp. – Słubice; Szczecin - Kołbaskowo) o łącznej 
długości linii 1 286 km. Przekazany odcinek składa się z linii światłowodowej oraz obiektów wzniesionych (kontenery lub 
pomieszczenia) uzbrojonych w system podtrzymania zasilania, klimatyzację oraz monitoring. W ramach inwestycji 
wybudowano pięciootworowy rurociąg teletechniczny (rurociąg złoŜony z 5 rur). Spośród pięciu rur 2 rury zostały 
wybudowane na potrzeby Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
(PCSS), natomiast 3 na uŜytek PBT Hawe Sp. z o.o. Po jednej rurze dla PCSS i PBT Hawe Sp. z o.o. wyposaŜono 
w światłowód. Dodatkowa druga rura stanowi zapas techniczny na wypadek awarii, natomiast trzecia rura, naleŜąca do 
Spółki jest przeznaczona do sprzedaŜy innemu operatorowi. Szybki i sprawny przesył danych zapewniają punkty regeneracji 
sygnału połoŜone na całej sieci w odległości ok. 60 km od siebie. Na sieci zbudowanej w I etapie inwestycji zainstalowano 
24 takie punkty. 
W ramach inwestycji sieć została wyposaŜona w nowoczesny sprzęt umoŜliwiający transmisję danych w systemie DWDM2 
pozwalającym na zwielokrotnianie wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym oraz urządzenia 
umoŜliwiające świadczenie usług telewizji cyfrowej. W chwili obecnej sieć naleŜąca do Spółki jest wykorzystywana do 
świadczeniu usług typu triple play (telefonia internetowa (VoIP), Internet, telewizja cyfrowa) jak i transmisji danych, czy 
dzierŜawy ciemnych włókien światłowodowych. Usługi z wykorzystaniem sieci światłowodowej naleŜącej do Spółki do dnia 
2 października 2007 r. (dnia połączenia PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o.) były oferowane przez podmiot w 100% 
zaleŜny od PBT Hawe Sp. z o.o. – spółkę Fone Sp. z o.o. Od dnia połączenia są oferowane przez PBT Hawe Sp. z o.o. pod 
marką Fone. 
Model współpracy PCSS i PBT Hawe Sp. z o.o. zakłada, Ŝe infrastruktura towarzysząca jest podzielona pomiędzy oba 
podmioty w stosunku 2 do 3. KaŜdy kontener i kaŜde pomieszczenie które jest wspólne, podzielone jest pomiędzy PBT Hawe 
Sp. z o.o. i PCSS, tam gdzie jest to moŜliwe są one podzielone. Aby zachować proporcje pomieszczenia są dzielone tak jak 
rury czyli w stosunku 2 do 3. 
Po przekazaniu wydzielonej części sieci PCSS, podmiot będzie ponosił koszty eksploatacji dot. swojej części. Np. w 
przypadku dzierŜawy gruntu na posadowienie kontenera, część umowy na dzierŜawę gruntu przenoszona jest na PCSS, które 
ponosi koszty przedmiotowej dzierŜawy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w przypadku wystąpienia awarii urządzeń po okresie 
gwarancji koszty ich napraw ponosi właściciel (np. w przypadku awarii klimatyzatora PCSS, ten podmiot ponosi koszty jego 
serwisu). Analogiczna sytuacja występuje z innymi elementami sieci. 
 
 

                                                 
2 stosowne definicje i nazewnictwo branŜowe oraz skróty zostały wyjaśnione w Dokumencie ofertowym w punkcie 10.8. „Objaśnienia 
uŜytych pojęć i skrótów – Słowniczek pojęć branŜowych” 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  35 

Rysunek 5.1 Przebieg Światłowodowej Sieci Szkieletowej PBT Hawe Sp. z o.o. wybudowany w I Etapie inwestycji 
 

 
 
Centrum Nadzoru Sieci 
Na przełomie 2005 i 2006 r. zrealizowany został I etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb części 
technicznej Centrum Nadzoru Sieci W grudniu 2006 r. obiekt wraz z wyposaŜeniem (m.in. stacja czołowa dla potrzeb 
telewizji cyfrowej) został przekazany do eksploatacji. W Centrum Nadzoru Sieci znajdują się systemy podtrzymywania 
zasilania dla wszystkich centralnych systemów usługowych oraz systemów zarządzania (dla systemu transmisyjnego 
DWDM, systemu IP, systemu telewizji cyfrowej, systemów radiowych, systemu nadzoru oraz systemu monitoringu i kontroli 
nad wybudowanymi obiektami) oraz zapewniono warunki klimatyczne niezbędne dla pracy systemów teleinformatycznych. 
Dotychczas poniesione nakłady na urządzenia dla  Centrum Nadzoru Sieci wyniosły 684,2 tys. zł (stacja czołowa i pole 
antenowe). Aktualnie prowadzona jest jeszcze dalsza adaptacja pomieszczeń Centrum, która zostanie zakończona i 
rozliczona w 2008 r. 
 
System DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) 
W 2007 r. Spółka zakupiła i uruchomiła urządzenia do transmisji w systemie DWDM umoŜliwiającym zwielokrotnienie 
sygnałów cyfrowych (zwielokrotnienie fali świetlnej) w jednym łączu światłowodowym. Wybór dostawcy urządzeń nastąpił 
w styczniu 2007 r. natomiast zakończenie implementacji systemu nastąpiło we wrześniu 2007 r. System zainstalowano na 
sieci światłowodowej Spółki zbudowanej w ramach I etapu budowy sieci telekomunikacyjnej. Wartość inwestycji wyniosła 
2 430 tys. zł. 
 
Urządzenia systemu IP (ang. Internet Protocol) 
Spółka zakupiła urządzenia systemu IP, na który składają się przede wszystkim routery i switch-e klasy operatorskiej dla 
węzła Poznań i Gorzów Wlkp. oraz urządzenia niezbędne do realizacji punktów styku z operatorami ISP w poszczególnych 
węzłach sieci transmisyjnej. Zakup systemu IP związany jest przede wszystkim z dwoma usługami: 

• dostęp do Internetu – system niezbędny do elastycznego zarządzania wszystkimi mechanizmami związanymi 
z Internetem oraz optymalizacją wymaganych zasobów międzyoperatorskich, 

• telewizja cyfrowa – z uwagi na sposób dosyłu sygnału cyfrowego do poszczególnych operatorów (a następnie do 
klientów końcowych) system IP jest niezbędny do kompleksowego i optymalnego realizowania tej usługi. 

Wartość inwestycji wyniosła 964 tys. zł. 
 
Telewizja Cyfrowa 
Nakłady związane z uruchomieniem telewizji cyfrowej składają się z trzech głównych elementów składowych: 
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• System centralny wyposaŜony w urządzenia do obróbki i zwielokrotniania kanałów telewizyjnych odbieranych 
z satelitów w pełni zintegrowany z urządzeniami stacji czołowej oraz antenami satelitarnymi. System stacji 
czołowej został zainstalowany wraz z końcem I etapu prac adaptacyjnych w Centrum Nadzoru Sieci w grudniu 
2006 r. W skład stacji czołowej weszły między innymi: zestaw anten satelitarnych wraz z dedykowanym podestem 
instalacyjno-utrzymaniowym, szereg odbiorników kanałów telewizyjnych oraz urządzeń niezbędnych do 
zarządzania poszczególnymi kanałami, ich dekodowaniem i obróbką techniczną obrazu i dźwięku. 

• System autoryzacji dostępu – zestaw urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa 
dystrybucji treści poszczególnych kanałów telewizyjnych (system wymagany przez producentów i dystrybutorów 
danych kanałów telewizyjnych). 

• Urządzenia końcowe dla abonentów – Set-Top-Box’y (STB), które stanowią komplementarną część z systemem 
autoryzacji dostępu ze względu na konieczność pełnej z nim integracji w celu realizacji wszystkich funkcji tego 
urządzenia. Ponadto STB stanowi waŜny element związany z bezpieczeństwem dystrybucji treści i wraz 
z dedykowaną kartą chipową stanowią dopełnienie systemu autoryzacji dostępu. 

Wartość inwestycji wynosi 516 tys. zł (bez wartości stacji czołowej i pola antenowego).   
 
 
Tabela 5.1 Wyszczególnienie inwestycji zakończonych PBT Hawe Sp. z o.o. w latach 2004 - 2007 (w tys. zł) 

Źródło: Emitent 
 
Największą pozycję w inwestycjach PBT Hawe Sp. z o.o. w latach 2004-2007 stanowiły budowle i obiekty inŜynierii 
lądowej, do których zalicza się posiadaną przez Spółkę sieć światłowodową. Wartość nakładów inwestycyjnych w wysokości 
17 mln zł poniesionych na ten cel w 2006 roku jest efektem przyjęcia na środki trwałe I etapu inwestycji tj. sieci 
światłowodowej o długości ponad 1 200 km, budowanej w ramach kontraktu z PCSS. Kwota ta obejmuje nakłady na część 
sieci (1 rura) stanowiącą własność PBT Hawe wyposaŜoną w światłowód i przystosowaną do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, bez nakładów na pozostałą część sieci PBT Hawe (2 rury bez światłowodu), a takŜe bez nakładów na  
część sieci stanowiącą własność PCSS (pozostałe 2 rury). 
W latach 2004 – 2005 PBT Hawe nabyło nieruchomość w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha przeznaczoną na bazę sprzętową 
i warsztatową. Nakłady na ten obiekt wyniosły 373 tys. zł w 2004 (grunty) i 507 tys. zł w 2005 (budynki). 
W roku 2006 przyjęto do eksploatacji stację czołową (578,5 tys. zł) oraz pole antenowe (105,7 tys. zł ) stanowiące elementy 
Centrum Nadzoru Sieci a takŜe pierwsza część systemu IP o wartości 1.079 tys. zł.  
System DWDM nie został jeszcze przyjęty na stan środków trwałych Spółki, nakłady na ten system (2,4 mln zł ) podobnie 
jak i na druga część systemu IP (0,5 mln zł) wykazywane są jako środki trwałe w budowie. Przyjęcie systemu DWDM na 
stan środków trwałych Spółki nastąpiło w listopadzie 2007 r. 
Inne znaczące inwestycje Spółki stanowią nakłady poniesione na nabycie środków transportu niezbędnych do wykonywania 
prac budowlanych oraz maszyn ogólnego zastosowania np. przewierty, koparki itp. 
W latach 2004 i 2005 spółka rozpoczęła i prowadziła inne budowy linii światłowodowej na znacznie mniejszą skale 
w porównaniu z pracami w ramach kontraktu z PCSS. W 2007 r. największe inwestycje dotyczyły kontynuowania II etapu 
budowy światłowodowej sieci telekomunikacyjnej. W 2008 r. przewiduje się teŜ zakończenie budowy sieci na odcinku 
Białystok-Lublin stanowiącej element II etapu budowy sieci światłowodowej.  

Środki trwałe 3 kw. 2007 2006 2005 2004 

Grunty -                          -                               -      373    

Budynki i lokale - 7  507  -  

Budowle i obiekty inŜynierii lądowej 152 17 355 5  -  

Maszyny i aparaty ogólnego zastosowania 183 1 904 779 19 

Specjalistyczne maszyny i urządzenia 13 167 406  166 

Urządzenia techniczne - 8 28 8  

Środki transportu 18 393 1 040 640 

Narzędzia i wyposaŜenie - -  14  - 

RAZEM 366 19 834 2 779 1 206    

Środki trwałe o wartości do 3 500 zł 48 61 147  67 

RAZEM 414 19 895  2 926  1 273  

Wartości niematerialne i prawne  10 8    14   67 

RAZEM  424 19 903 2 940 1 340 
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Tabela 5.2 Wyszczególnienie inwestycji Fone Sp. z o.o. (w tys. zł) 

Źródło: Emitent 
 
W roku 2004 zakupione zostały centrale telefoniczne montowane u klientów (50 tys. zł), urządzenia Dialix do 
przekierowywania rozmów na określony prefix (47 tys. zł) oraz serwery (12 tys. zł). 
W powyŜszym zestawieniu największą wartość w 2005r. posiada system stanowiący platformę do świadczenia usług 
telefonii internetowej (400 tys. zł – 2005 r.). Ponadto zakupione zostały systemy telekomunikacyjne do realizacji 
operatorskich punktów styku z cyfrową siecią sygnalizacją zgodną ze standardem SS7 (230 tys. zł – 2006). Wraz z tym  
zakupiono serwery niezbędne do działania aplikacji bilingowej na potrzeby rozliczeń procesów telekomunikacyjnych oraz 
usług.  
W 2007 r. najwyŜsze nakłady spółka poniosła na zakup nieruchomości w postaci budynku biurowego oraz doposaŜenie 
istniejących systemów telekomunikacyjnych. 
Od 7 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. jest właścicielem prawa wieczystego uŜytkowania zabudowanej działki wraz ze 
znajdującym się na niej budynkiem zlokalizowanej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce. 

Działka nr 263/52 o pow. 0,1495 ha, wpisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 
Krzyki pod nr WR1K/00092535/0, zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce przy 
ul. Atramentowej 6 (adres korespondencyjny: Wrocław, ul. Kobierczyka 24) na obszarze tzw. Węzła Bielańskiego 
w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. 

Na działce znajduje się czterokondygnacyjny budynek słuŜący uprzednio jako hotel pracowniczy o kubaturze – 3.991,38 m3, 
powierzchni brutto 1.365,66 m2 powierzchni netto (bez komunikacji) – 1.123,38 m2.  

Na dzień zatwierdzenia prospektu nieruchomość nie jest uŜytkowana przez Spółkę. Znajdujący się na niej budynek podlega 
adaptacji na cele biurowe. Z tego teŜ względu w księgach rachunkowych Fone Sp. z o. o. zakupiona nieruchomość ujęta jest 
w rzeczowych aktywach trwałych w pozycji środki trwałe w budowie w wartości bilansowej wynoszącej 2 019 tys. zł. 

5.2.2. OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI 
EMITENTA 

OBECNIE PROWADZONE GŁÓWNE INWESTYCJE HAWE S.A. 
 
Emitent nie prowadzi bezpośrednio własnych inwestycji. 
 
OBECNIE PROWADZONE GŁÓWNE INWESTYCJE PBT Hawe Sp. z o.o.  (łącznie z dawną Fone Sp. z o.o. ). 
 
Kontynuowanie budowy sieci telekomunikacyjnych 
W chwili obecnej realizowany jest II etap inwestycji budowy sieci telekomunikacyjnych obejmujący 1 464 km linii 
światłowodowych, w tym 1 154 km realizowane wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Realizacja inwestycji obejmuje budowę sieci światłowodowej w relacji Gdańsk – 
Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – Białystok – Lublin – Zamość – Rzeszów – Tarnów – Kraków, wraz 
z odgałęzieniami: 

• Zamość – granica Państwa w Hrebenne, 
• Białystok – granica Państwa Kuźnica Białostocka, 
• Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, 
• Elbląg – granica Państwa Braniewo. 
• Biała Podlaska  - granica Państwa Terespol 

W ramach realizacji tej inwestycji spółka buduje zarówno odcinki wspólne dla PCSS i PBT Hawe Sp. z o.o., jak i takie, które 
będą stanowiły wyłączną własność PBT Hawe Sp. z o.o. 
Podobnie jak w I Etapie realizacja projektu obejmuje budowę pięciootworowego rurociągu teletechnicznego, który po 
zakończeniu budowy częściowo zostanie wyposaŜony w kable światłowodowe oraz wyposaŜony w sprzęt niezbędny do 
świadczenia usług. Podobnie jak w przypadku zakończonej juŜ inwestycji, przewidziano moŜliwość odsprzedaŜy lub 
dzierŜawy kanalizacji teletechnicznej. Zakończenie II Etapu inwestycji planowane jest na IV kwartał 2008 r. Szacowany 
techniczny koszt realizacji II Etapu inwestycji w latach 2006 – 2008 wyniesie blisko 113 mln zł, przy czym 4 mln zł 
wyniosły nakłady poniesione w 2006 r. i 10 mln zł nakłady poniesione w pierwszych 3 kwartałach 2007 r. 

Środki trwałe 3 kw. 2007 2006 2005 2004 

Budynki i lokale 1 793 4 - - 

Maszyny i aparaty ogólnego zastosowania - 63 137 33 

Urządzenia techniczne 56 167 268 109 

Środki transportu - - 52 50 

Narzędzia i wyposaŜenie 69 2 10 12 

RAZEM 1 918 236 467 204 

Wartości niematerialne i prawne  100 125 370 67 

RAZEM NAKŁADY  2 018 361 837 271 
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Ponadto spółka prowadzi zaawansowane prace projektowe przy realizacji projektu budowy sieci światłowodowej w relacji 
Wrocław – Poznań o długości 216 km, której budowa planowana jest na lata 2008-2009. W tym przypadku rozwaŜa się 
moŜliwość pozyskania kooperatora lub przeprowadzenie inwestycji samodzielnie i późniejszą odsprzedaŜ lub dzierŜawę 
części wytworzonego majątku. 
 
Rysunek 5.2 Przebieg Światłowodowej Sieci Szkieletowej PBT Hawe Sp. z o.o. budowanej w ramach II Etapu inwestycji 
 

 
 
Kontynuowanie inwestycji w urządzenia systemu IP 
Spółka zakupiła urządzenia systemu IP (routery i switch-e klasy operatorskiej) na pozostałe węzły sieci zbudowanej 
w ramach I Etapu budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami do realizacji punktów styku z operatorami ISP 
w poszczególnych węzłach sieci transmisyjnej. Ostateczny odbiór nastąpi w lutym 2008 r. (Etap 1). Szacowany koszt 
inwestycji 1 843 tys. zł. 
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA (II etapu budowy 
światłowodowej sieci telekomunikacyjnej) 
Podstawowymi źródłami finansowania inwestycji Grupy Kapitałowej HAWE S.A. są środki pozyskane z emisji akcji 
i obligacji oraz kredyty bankowe. 
Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane z emisji obligacji, m.in. 29,7 mln zł pozyskane przez HAWE S.A. z 
emisji niezabezpieczonych obligacji własnych  oraz 20,5 mln zł netto z emisji obligacji zabezpieczonych PBT Hawe Sp. z 
o.o. (PBT Hawe wyemitowało obligacje o łącznej wartości 26,1 mln zł. PoniewaŜ jednak spółka spłaciła obligacje o wartości 
2,62 mln zł, a obligacje o wartości 3 mln zł zostały objęte przez Hawe S.A., wartość netto pozyskanych środków od 
podmiotów zewnętrznych wyniosła 20,48 mln zł). Szczegółowy opis wyemitowanych obligacji zamieszczono w punkcie 
22.2.5 EMISJE OBLIGACJI część IV niniejszego Prospektu.  
W marcu 2007 r. dokonane zostało podwyŜszenie kapitału zakładowego HAWE S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji 
serii D, z którego Emitent pozyskał 15 mln zł. 
Dodatkowo PBT Hawe Sp. z o.o. korzysta z kredytów bankowych, m.in. kredytów inwestycyjnych w Banku Polskiej 
Spółdzielczości O/Regionalny we Wrocławiu na łączną kwotę 2,78 mln zł oraz kredytów bieŜących w Banku Polskiej 
Spółdzielczości O/Regionalny w Wrocławiu do kwoty 220 tys. zł. Ponadto PBT Hawe Sp. z o.o. korzystała z kredytu 
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rewolwingowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. w kwocie 14,6 mln zł przeznaczonego na finansowanie I i II etapu budowy 
sieci światłowodowej dla PCSS. Kredyt został całkowicie spłacony. 
Środki pozyskiwane przez Emitenta są przekazywane PBT Hawe Sp. z o.o. w formie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
(15 mln zł pozyskane z emisji akcji serii D) albo poŜyczek (środki z emisji obligacji). 

5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 
W PRZYSZŁOŚCI 

PRZYSZŁE GŁÓWNE INWESTYCJE HAWE S.A. 
 
Emitent nie ma skonkretyzowanych zamiarów inwestycyjnych. Nie wyklucza jednak, w przypadku pojawienia się 
atrakcyjnych moŜliwości, zakupu podmiotów prowadzących działalność zbieŜną z zakresem działalności Grupy Kapitałowej 
HAWE S.A. W tym celu w ramach planowanego pozyskiwania środków na inwestycje spółka rezerwuje ok. 10 mln zł na 
ewentualne akwizycje. 
 
PRZYSZŁE GŁÓWNE INWESTYCJE PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Tabela 5.3 Wartość inwestycji PBT Hawe Sp. z o.o. planowanych na lata 2007 i 2008 r. w tys. zł 

Wyszczególnienie 2007 2008 

Budowa sieci telekomunikacyjnych wspólnie z PCSS 61 050 22 203 

Budowa sieci własnych 8 046 14 630 

Sprzęt do budowy sieci 0 2 500 

System DWDM + SDH 2 246 8 273 

Inwestycje w urządzenia IP 1 197 1 386 

Przyłącza abonenckie 2 012 3 160 

Centrum Nadzoru Sieci 652 0 

Adaptacja budynku biurowego 2 041 0 

Telewizja cyfrowa 1 213 987 

Inne 216 164 

Razem 78 673 53 303 

Źródło: Emitent 
 
Kontynuowanie budowy sieci telekomunikacyjnych 
W kolejnych latach PBT Hawe Sp. z o.o. będzie kontynuować budowę kolejnych odcinków światłowodowej sieci 
szkieletowej, które pozwolą na zamknięcie tzw. „ringu” wokół całego kraju m. in. w następujących relacjach: 

• Golędzkie – Zgierz – odgałęzienie od sieci o długości 76 km linii światłowodowej pozwalającej dotrzeć do regionu 
łódzkiego. W chwili obecnej firma posiada projekt oraz aktualne pozwolenie na budowę tego odcinka. Rozpoczęcie 
robót planowane jest na IV kwartał 2007 roku. (III etap) 

• Wrocław – Leszno – Poznań o długości 216 km linii światłowodowej, której budowa zaplanowana jest na lata 
2008-2009. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace projektowe. (III etap) 

• Kraków – Katowice – Opole – Wrocław o długości 372 km Wybudowanie tej relacji pozwoli na domknięcie pętli 
ogólnopolskiej. Planowany termin realizacji – 2010 r. (IV etap) 

• Warszawa – Biała Podlaska –Terespol o długości 228 km stanowiąca domknięcie tzw. drugiej pętli. Planowany 
termin realizacji – 2009 r. (IV etap) 

• Pozostałe o łącznej długości 97 km planowany termin realizacji – 2010 r. (IV etap) 
Łączna długość planowanych do wybudowania odcinków wynosi 989  km linii światłowodowej. Spółka nie przeprowadziła 
jeszcze kalkulacji nakładów inwestycyjnych na III i IV etap budowy sieci, których horyzont czasowy realizacji przekracza 
2008 r.  
 
Telewizja Cyfrowa 
Spółka planuje uzupełnienie systemu telewizji cyfrowej o konieczne elementy do świadczenia usług dla operatorów telewizji 
kablowych dla usługi EasyHawe, w tym dodatkowe licencje na system zabezpieczenia kontentu (CAS) oraz urządzenia 
abonenckie. Wartość inwestycji w latach 2007-2008 to 2,2 mln zł. 
 
System DWDM 
Wraz z rozbudową sieci światłowodowej przez PBT Hawe Sp. z o.o. będą ponoszone nakłady inwestycyjne na urządzenie do 
transmisji DWDM na powstających odcinkach sieci. W latach 2009–2010 szacowane nakłady na ten cel wyniosą ok. 12,3 
mln zł. 
 
Inwestycje w urządzenia systemu IP 
Inwestycje w urządzenia systemu IP (routery i switch-e klasy operatorskiej) na pozostałe węzły sieci zbudowanej w latach 
2008-2010 wyniosą ok. 3,3 mln. zł. 
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6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

6.1.1. OPIS I GŁÓWNE CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE 
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ PRZEZ 
EMITENTA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ. WSKAZANIE GŁÓWNYCH 
KATEGORII SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH 
USŁUG 

6.1.1.1.    DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ HAWE S.A. 

Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej HAWE S.A. Działalność operacyjna Grupy prowadzona jest przez 
spółkę zaleŜną od HAWE S.A. – PBT Hawe Sp. z o.o.  

Działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej Emitenta nie jest uzaleŜniona od kluczowych osób. Grupa nie jest równieŜ 
uzaleŜniona od ograniczonej liczby dostawców. Brak jest istotnych aktywów koniecznych w celu prowadzenia działalności, 
które nie są własnością spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent zwraca uwagę na umowy zawarte z największym 
odbiorcą usług spółki PBT Hawe Sp. z o.o. w zakresie budowy sieci światłowodowych – Instytutem Chemii Bioorganicznej 
PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zostały opisane w punkcie 22.1 część IV Prospektu. 
Umowy te mają znaczący wpływ na wielkość obrotów i wyniki Emitenta w roku 2007 i 2008 stąd zdaniem Emitenta jest on 
uzaleŜniony od tego odbiorcy. 

6.1.1.2.    DZIAŁALNOŚĆ PBT Hawe Sp. z o.o. POD MARKĄ HAWE 

PBT Hawe Sp. z o.o., działa od 1990 roku na rynku budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego. Specjalizuje 
się w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, przestrzennych i sieciowych wraz 
z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy infrastruktury teletechnicznej 
obejmującej fazę projektowania, która kończy się uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz fazę wykonawczą, 
która zakończona jest przekazaniem wybudowanej infrastruktury na stan majątkowy zamawiającego operatora. Ponadto 
spółka oferuje dostawę kompleksowych rozwiązań, jak i poszczególnych elementów systemów, w tym m.in. urządzeń 
aktywnych, systemów okablowań strukturalnych, kabli telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych, szaf 
dystrybucyjnych oraz innych elementów niezbędnych do budowy sieci teleinformacyjnych. Oferta spółki obejmuje: 

Projektowanie i budowanie sieci telekomunikacyjnych: 

• linii kablowych miedzianych i światłowodowych, 

• kanalizacji magistralnych i rozdzielczych, 

• sieci kablowych i doziemnych, 

• przyłączy telefonicznych do budynków mieszkalnych i instytucji, 

• linii napowietrznych, 

• remonty i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, 

• montaŜ i uruchamianie traktów cyfrowych i analogowych, 

• kompleksowego wyposaŜenia w specjalistyczny sprzęt telekomunikacyjny, 

Projektowanie i wykonywanie instalacji teleinformatycznych: 

• okablowania strukturalnego, 

• sieci LAN i WAN, 

• serwerowanie centrów przyłączeniowo-dystrybucyjnych, 

• prowadzenie pomiarów kontrolnych i administrowanie sieciami / systemami oprogramowania, 

Projektowanie i wykonywanie instalacji elektroenergetycznych: 

• instalacji elektrycznych, 

• instalacji oświetleniowych, 

• linii elektroenergetycznych do 20 kV, 

• kabli i podstacji do 20 kV, 

• zadań pomiarowo-kontrolnych rozdzielni, 

• tablic automatyki przemysłowej, 

Projektowanie: 

• tworzenie map cyfrowych, 

• tworzenie dokumentacji. 
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Spółka świadczy równieŜ usługi utrzymania infrastruktury teletechnicznej, zarówno sieci światłowodowych i miedzianych 
oraz systemów radiowych. 

Największym odbiorcą usług spółki w zakresie budowy sieci światłowodowej  jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Spółka świadczy równieŜ usługi na rzecz największych polskich 
operatorów telekomunikacyjnych w tym Netii, Polkomtela i Telefonii Dialog. 

6.1.1.3.   DZIAŁALNOŚĆ PBT HAWE Sp. z o.o. POD MARKĄ FONE 

Oprócz opisanej w poprzednim punkcie działalności prowadzonej pod marką Hawe, PBT Hawe Sp. z o.o. po połączeniu ze 
spółką Fone Sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie usług pod marką „Fone”, które do czasu połączenia znajdowały się w ofercie 
Fone Sp. z o.o. 

Obecnie PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką „Fone” oferuje następujące produkty i usługi: 

PRODUKTY  

DzierŜawa infrastruktury 

Spółka w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną  odpłatnie udostępnia infrastrukturę teletechniczną świadcząc następujące 
usługi: 

• DzierŜawa rurociągu – spółka udostępnia na potrzeby innego podmiotu fragment sieci, który po uzbrojeniu 
w kabel światłowodowy i odpowiednie systemy moŜe słuŜyć do świadczenia usług, 

• DzierŜawa światłowodu – spółka udostępnia poszczególne włókna światłowodowe w poszczególnych relacjach 
sieci, które po uzbrojeniu w odpowiednie systemy moŜna wykorzystać do świadczenia usług, 

• Kolokacja – usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu miejsca, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(tj. klimatyzatory, siłownie, systemy alarmowe) w obiektach teletechnicznych PBT Hawe Sp. z o.o. 
wykorzystywanego do instalacji urządzeń teletechnicznych niezbędnych do świadczenia usług. 

Transmisja danych 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii SDH – usługa transferu danych z punktu A do punktu 
B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem technologii SDH, 
a w szczególności zapewnienie transmisji z takim interfejsami jak: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii DWDM – usługa transferu danych z punktu A do 
punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem technologii 
DWDM, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsami lambda 2,5G i lambda 10G, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii IP w warstwie 2 (L2) – usługa transferu danych 
z punktu A do punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem 
technologii IP, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsem 1GbE, 

• Usługa transmisji danych z wykorzystaniem technologii  IP w warstwie 3 (L3) – usługa transferu danych 
z punktu A do punktu B w ramach dostępnych zasobów sieci dla potrzeb innych podmiotów z wykorzystaniem 
technologii IP, a w szczególności zapewnienie transmisji z interfejsami 1GbE oraz wykorzystaniem róŜnych 
protokołów m.in. MPLS. 

Wymienione produkty umoŜliwiają zestawienie połączenia między wskazanymi lokalizacjami w ramach sieci szkieletowej 
spółki. Klient otrzymuje do dyspozycji włókna światłowodowe lub wydzieloną przepływność, przy pomocy których moŜe 
realizować dowolną transmisję danych czy teŜ sygnałów wideo lub TV. 

Dostęp do Internetu 

Spółka świadczy usługi dostępu do Internetu dla niezaleŜnych operatorów internetowych (tzw. ISP) oraz dla klientów 
biznesowych. Posiadanie własnej sieci szkieletowej o zasięgu ogólnopolskim pozwala na dostarczenie usług dostępu do 
Internetu zarówno w największych aglomeracjach miejskich jak równieŜ w mniejszych miejscowościach na trasie łącza 
światłowodowego. Usługa dostępu do Internetu polega na dostarczeniu operatorowi łącza realizującego dedykowany dostęp 
ruchu TCP/IP do sieci szkieletowej oraz krajowych i światowych zasobów Internetu. Usługa dostarczana jest do wskazanego 
portu operatora standardowo interfejsem ethernetowym, do którego moŜe być podłączona sieć lokalna, zawierająca stacje 
robocze oraz serwery danych operatora. Przyłączenie sieci naleŜących do niezaleŜnych operatorów internetowych do 
zasobów spółki daje im moŜliwość dywersyfikacji dostawców oraz obniŜenia kosztów hurtowego dostępu do Internetu. 
Dodatkowo spółka dysponując technologią szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu wykorzystującą 
transmisję radiową (LMDS) moŜe obsługiwać klientów biznesowych skupionych na jednym obszarze na terenach miast oraz 
poza nimi co umoŜliwia dotarcie do miejsc, gdzie dotychczas, z powodów technologicznych, dostęp do Internetu dla 
lokalnego biznesu był utrudniony lub wręcz niemoŜliwy. 

 

 

Telefonia IP 
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Technologia VoIP jest nowoczesnym sposobem komunikacji wykorzystującym sieć Internet do przesyłania głosu i faksów. 
Mechanizm przekazu głosu polega na zamianie sygnału głosu na strumień pakietów danych i przesłaniu ich poprzez Internet. 
Podstawową korzyścią z zastosowania Internetu do transmisji głosu jest istotne obniŜenie kosztów połączeń w porównaniu 
z tradycyjną telefonią. Znaczne obniŜenie kosztów transmisji głosu przez Internet wynika z kilkukrotnie większej kompresji 
połączeń głosowych w jednym kanale o standardowej przepustowości 64 kb/s. W telefonii stacjonarnej jedno połączenie 
głosowe zajmuje cały kanał transmisyjny. Dzięki zastosowaniu transmisji pakietowej oraz technik kodowania sygnałów 
mowy, w jednym kanale zamiast jednej rozmowy telefonicznej moŜna przesłać 8 połączeń głosowych. W ramach rozwiązań 
głosowych spółka, realizując strategię operatora dla operatorów, będzie koncentrowała się wyłącznie na produktach 
dedykowanych dla operatorów, gdzie pozyskanie i obsługa klienta końcowego pozostaje w gestii resellera. 

W ramach technologii VoIP spółka oferuje następujące produkty: 

• Interconnect – usługa dedykowana dla operatorów telekomunikacyjnych, polegająca na terminowaniu połączeń 
telekomunikacyjnych na obecnych, jak i planowanych punktach styku. Ruch telekomunikacyjny pochodzi od 
operatorów krajowych i zagranicznych. 

• VoIP reseller – usługa oferowana operatorom ISP zapewniająca im moŜliwość pozyskania dodatkowego 
przychodu z ruchu telekomunikacyjnego swoich klientów końcowych. Klient wraz z usługą internetową otrzymuje 
urządzenie, do którego podłącza tradycyjny telefon. Połączenia wychodzące realizowane są poprzez sieć 
internetową. W ramach tego modelu współpracy spółka zapewnia operatorowi ISP platformę do zarządzania 
klientami, kreowania cenników i bilingowania oraz urządzenia końcowe ATA (do których klient podłącza telefon). 

• Pocket – produkt dedykowany dla klientów przyłączonych poprzez sieć spółki. Dotyczy to zarówno klientów 
własnych jaki i klientów przyłączonych z wykorzystaniem usługi reselling’u. Klient wraz z usługą dostępu do 
Internetu otrzymuje urządzenie, do którego podłącza tradycyjny telefon. Dzięki temu rozwiązaniu realizowane są 
usługi połączeń wychodzących i przychodzących z wykorzystaniem istniejących sieci internetowych. 

Call Shop 

Call Shop jest rozwiązaniem dedykowanym właścicielom punktów handlowych, centrom informacji, kafejkom 
internetowym, biurom podróŜy, hotelom, pensjonatom, centrom turystycznym oraz innym punktom posiadającym stały 
dostęp do Internetu, które często są odwiedzane przez turystów, przede wszystkim z za granicy lub osoby, które chcą 
skontaktować się z rodziną lub znajomymi przebywającymi za granicą. Usługa Call Shop daje moŜliwość korzystania z taniej 
telefonii internetowej w sposób prosty i wygodny zapewniając realizację połączeń telefonicznych do wszystkich krajów 
i sieci operatorów komórkowych, wykorzystując w tym celu technologię VoIP. Sposób korzystania z telefonów w ramach 
usługi Call Shop jest identyczny jak w przypadku typowych aparatów telefonicznych, z tą róŜnicą, Ŝe zamiast kart 
telefonicznych czy Ŝetonów, klient kupuje kod PIN o określonym nominale. Po wprowadzeniu zakupionego kodu moŜna 
wykonać wybrane połączenie. 

“Triple Play” 

Spółka w oparciu o posiadaną sieć światłowodową oferuje usługę „Triple Play” dedykowaną dla lokalnych operatorów sieci 
Internet i TV. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu w jednym pakiecie dostępu do Internetu, telefonu i telewizji. 

Dystrybucja sprzętu DWDM, SDH, IP i VoIP 
Spółka jest dystrybutorem urządzeń i systemów do realizacji usług w oparciu o takie technologie jak DWDM, SDH, IP, 
VoIP. Rozwiązanie dedykowane dla małych i średnich operatorów uwzględnia ich potrzeby i moŜliwości finansowe. 
 
Tabela 6.1. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w podziale na segmenty działalności (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 3 kw. 2007 2006 2005 2004 

Budownictwo 8 695 11 235 54 519 14 448 

Projektowanie 234 300 2 200 2 211 

Leasing sieci telekomunikacyjnej 8 068 0 0 0 

Usługi międzyoperatorskie 1 002 234 0 0 

Usługi VoIP 635 148 0 0 

Usługi internetowe 42 0 0 0 

SprzedaŜ urządzeń telekomunikacyjnych 54 0 0 0 

DzierŜawa sieci telekomunikacyjnej 29 0 0 0 

Usługi pozostałe 97 0 0 0 

Razem 18 856 11 917 56 719 16 659 
Źródło: Emitent 
 
Zmiany w wielkości i strukturze przychodów w poszczególnych latach wynikają m.in. z następujących przyczyn: 
- w roku 2005 zakończony został w zasadzie pierwszy etap budowy sieci telekomunikacyjnej dla PCSS, czego wynikiem był 
bardzo wysoki poziom przychodów z budowy sieci, 
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- począwszy od IV kwartału 2006 r w składzie Grupy Kapitałowej Hawe występuje spółka Fone osiągająca przychody z 
działalności telekomunikacyjnej, 
- w 2006 roku zaciągnięto kabel światłowodowy w sieci teletransmisyjnej naleŜącej do PBT Hawe, co umoŜliwiło pojawienie 
się w roku 2007 przychodów z leasingu i dzierŜawy sieci telekomunikacyjnej. 
 

6.1.2. WSKAZANIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH NOWYCH PRODUKTÓW LUB 
USŁUG, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE 

Telewizja Cyfrowa 

Od października 2007 roku spółka PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką Fone rozpoczęła hurtową sprzedaŜ transmisji programów 
telewizyjnych z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Nowoczesny system transmisji programów telewizyjnych umoŜliwia 
oferowanie usługi lokalnym operatorom posiadającym infrastrukturę HFC (obecni operatorzy telewizji kablowej), DSL 
(obecni operatorzy telekomunikacyjni) czy IP (obecni operatorzy ISP). Szybki rozwój technik kodowania obrazu powoduje 
coraz mniejsze zapotrzebowanie na pasmo na ostatnim odcinku sieci. Tym samym spadają wymagania dla systemów tak 
zwanej „ostatniej mili”, czyli tych elementów sieci, do których dołącza się klientów. Spadek wymagań powoduje, Ŝe cały 
model finansowy tej usługi sprawia, iŜ usługa jest tańsza i łatwiej dostępna, choć wcale nie prostsza technologicznie. 
Jednocześnie zastosowanie cyfrowych technik przetwarzania obrazu oraz zaawansowanych technik kodowania powoduje, Ŝe 
producenci i dystrybutorzy programów telewizyjnych nie widzą przeszkód w takiej formie dystrybucji ich produktów. W 
przypadku dotychczasowej (analogowej) formy dystrybucji istotnym problemem było niedostateczne zabezpieczenie przed 
„piractwem”. W tradycyjnych technikach dystrybucji programów telewizyjnych było to najsłabsze ogniwo na całej drodze od 
producenta do klienta. Obecne systemy telewizji cyfrowej dają wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa dla producentów 
programów telewizyjnych. W pierwszej kolejności produkt oferowany jest operatorom telewizji kablowych. 

6.2. GŁÓWNE RYNKI 

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU 

Dotychczas działalność Grupy Kapitałowej HAWE S.A. koncentrowała się wyłącznie na krajowym rynku usług 
telekomunikacyjnych oraz projektowania i budownictwa infrastruktury teletechnicznej dla operatorów telekomunikacyjnych. 
We wrześniu i w październiku 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. podpisała krótkoterminowe kontrakty budowlane ze spółką 
niemiecką na wykonanie prac infrastrukturalnych w Danii. Są to pierwsze z serii kontraktów jakie PBT Hawe Sp. z o.o. 
zamierza realizować na tym rynku. 
W związku z tym , Ŝe Grupa Kapitałowa Emitenta działa na specjalistycznych rynkach, Spółka nie jest w posiadaniu 
raportów czy analiz, które przedstawiałyby aktualny poziom rozwoju tych rynków. Dlatego teŜ Emitent w dalszej części tego 
punktu przedstawił perspektywy rozwoju rynków, na których działa. 
 
Projektowanie i budownictwo infrastruktury telekomunikacyjnej 

Z zestawienia wysokość planowanych inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce z planami Grupy 
Kapitałowej HAWE S.A. związanymi z budową sieci telekomunikacyjnych wynika, Ŝe realizacja jedynie niewielkiej części 
potencjalnych kontraktów umoŜliwi Grupie Kapitałowej Emitenta uzyskanie załoŜonych przychodów. 
 
Dane GUS porównujące wartość produkcji budowlano-montaŜowej w zakresie rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz 
linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu po III kwartałach w latach 2005-2007 pokazując, Ŝe po niewielkimi spadku 
produkcji w 2006 r., w kolejnym roku nastąpił wzrost o ponad 17%.  
 
Tabela 6.2 Wartość produkcji budowlano-montaŜowej w zakresie rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii 
elektroenergetycznych dalekiego zasięgu (mln zł), I-III kw. 2005-I-III kw. 2007 
 

 I-III kw. 2005 I-III kw. 2006 I-III kw. 2007 
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie 
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu 

1 810.9 1 760.7 2 064.3 

Źródło: GUS 
 
W związku obserwowanym przez Emitenta szybkim rozwojem rynku, na którym działa PBT Hawe Sp. z o.o., moŜna 
przypuszczać, Ŝe większość ww. nakładów dotyczy rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
Obecnie krajowi operatorzy GSM kończą prace koncepcyjno-projektowe w zakresie rozbudowy własnych sieci. Szczególnie 
duŜo miejsca poświęca się potrzebie połączenia waŜnych węzłów kaŜdego operatora poprzez światłowód. Wprowadzanie 
nowych usług transmisji danych do oferty operatorów mobilnych nakłada na nich potrzebę zapewnienie bardzo znacznego 
wzrostu przepustowości sieci szkieletowej. Większość odcinków sieci szkieletowej operatorów GSM opiera się na liniach 
radiowych. Ich przepustowość jest zdecydowania za mała, aby spełnić wymagania stawiana przez systemy realizujące usługi 
transmisji danych na poziomie oczekiwanym przez rynek. Tym samym operatorzy GSM muszą zmodyfikować swoją sieć 
wprowadzając jak najwięcej relacji światłowodowych. Modelem idealnym byłoby połączenie wszystkich stacji bazowych 
realizujących szybką transmisję danych z wykorzystaniem światłowodu. Tak duŜa potrzeba modyfikacji sieci, poprzez 
rozbudowę infrastruktury światłowodowej, sprawia Ŝe rynek usług budowlanych dla tego sektora bardzo mocno się rozwinie.  
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Poza przewidywanymi inwestycjami operatorów telekomunikacyjnych w szczególności operatorów GSM, naleŜy zwrócić 
uwagę na planowane inwestycje samorządów terytorialnych w rozwój infrastruktury teleinformatycznej – w tym 
w szczególności współfinansowane ze środków unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało uruchomienie 
programu rozbudowy infrastruktury umoŜliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu w województwach tzw. „ściany 
wschodniej”. Przewidywane wydatki samorządów na ten cel szacowane są na 300 mln Euro, w tym wsparcie ze środków 
unijnych 250 mln Euro. W ramach tej kwoty ma powstać sieć teleinformatyczna na terenie całej „ściany wschodniej” łącząca 
wszystkie jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz gospodarstwa domowe. Jednocześnie dostęp do tej sieci, 
na zasadach komercyjnych, będzie moŜliwy dla kaŜdego operatora w Polsce. Zakres prac oraz wartość dotacji sprawia, Ŝe 
rynek prac budowlanych jest bardzo perspektywiczny. Tym bardziej, Ŝe z załoŜono, Ŝe sieć taka w większości będzie oparta 
o technologie światłowodowe. Obecnie praktycznie brak jest jakiejkolwiek nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 
w tej części Polski z uwagi na brak powaŜnych inwestycji technologiczno-przemysłowych na tym terenie.  
Trzecim potencjalnym rynkiem zbytu usług budownictwa telekomunikacyjnego jest potrzeba wybudowania infrastruktury 
światłowodowej na potrzeby StraŜy Granicznej. Z uwagi na fakt, Ŝe obecna wschodnia granica Polski jest granicą Unii 
Europejskiej, Polska została zobligowana do odpowiedniego zabezpieczenia pasa granicznego. W praktyce sprowadza się to 
równieŜ do potrzeby zbudowania sieci światłowodowej w poszczególnych relacjach. Obecnie podpisana została umowa 
z TPSA na świadczenie usług transmisji danych. Jednocześnie trwają prace nad budową własnej (resortowej) infrastruktury 
łączącej wszystkie waŜne lokalizacje na granicy wschodniej Polski.  

DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 

BranŜe telekomunikacyjna i informatyczna naleŜą do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zachodzące zmiany 
w charakterze ruchu telekomunikacyjnego zawaŜyły na innym podejściu do rozwoju istniejących sieci telekomunikacyjnych 
i samym projektowaniu nowych sieci.  

Z uwagi na to, Ŝe ruch telefoniczny wzrasta co roku o mniej niŜ 20%, podczas gdy ruch związany z wymianą danych 
przyrasta do 1000% w skali roku, nasuwa się wniosek, Ŝe usługi jak i sam rynek telekomunikacyjny będą ściśle związane 
z rozwojem sieci transmisji danych, opartych na standardowym protokole TCP/IP. Popularność protokołu TCP/IP wynika 
równieŜ z faktu, iŜ stanowi on podstawę budowy sieci Internet. . Ponadto pojawienie się w Internecie coraz większej ilości 
kontent’u (treści, z ang. content) przekazywanego w postaci strumieni wideo (np. YouTube) powoduje lawinowy przyrost 
zapotrzebowania na pasmo na całej długości trasy pakietów (od serwera do komputera uŜytkownika końcowego). 
Dodatkowo Polska naleŜy obecnie do czołówki krajów w rankingu najdynamiczniej rozwijającego się rynku dostępu do 
Internetu (na rynku masowym). Bardzo pręŜnie i szybko rozbudowują swoje sieci niezaleŜni operatorzy Internetu (tzw. ISP). 
Dotyczy to nie tylko największych aglomeracji Polski, ale równieŜ mniejszych miejscowości. Szczególnie szybko penetrację 
rynku osiąga się z wykorzystując systemy radiowe pracujące w paśmie nielicencjonowanym. Pozwala to na bardzo szybkie i 
stosunkowo efektywne zdobywanie klientów rozproszonych na danym terenie. 

Dodatkowym bodźcem do rozwoju i zwiększenia zapotrzebowania na szeroko rozumiane usługi transmisji danych było 
przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Europy EURO2012. Obecne wstępne analizy wykazują potrzebę bardzo 
mocnego rozbudowania infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie realizacji transmisji głosu oraz transmisji danych, 
zarówno w relacjach na Ukrainę jak równieŜ w kierunku Europy Zachodniej. 

 

Telewizja Cyfrowa 

Prognozy Gartner Inc. - wiodącej firmy analitycznej rynku nowych technologii (za Polską Agencją Prasową - informacja 
z dnia 11 kwietnia 2006 r.) zakładają, Ŝe do końca 2007 roku 3,3 mln gospodarstw domowych w Europie Zachodniej będzie 
korzystało z usług IPTV (Internet Protocol Television). W ciągu następnych czterech lat liczba ta ma się zwiększyć o 13,4 
mln. Analitycy Gartnera przewidują, Ŝe w 2010 roku przychody tylko z tego tytułu wyniosą 3 mld EUR (obecnie 336 mln 
EUR). W 2004 roku w Europie Zachodniej 7,04% gospodarstw domowych posiadało łącze cyfrowe, podczas gdy ten sam 
odsetek dla Europy Środkowej i Wschodniej wynosił jedynie 0,29% procenta. Zderzenie tych parametrów wskazuje 
wyraźnie, iŜ rynek środkowo- i wschodnioeuropejski dysponuje wciąŜ potęŜnym potencjałem i stwarza ogromne szanse na 
rozwój usług telewizji cyfrowej. 

Ponadto badanie opinii publicznej wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wykazało, Ŝe: 

− Większość respondentów korzysta tylko z tradycyjnej telewizji analogowej przez odbiór naziemny (53%), w co trzecim 
domu podłączona jest telewizja kablowa (33%), a co piąty badany ma u siebie telewizję satelitarną (20%). 

− W niewielu domach korzysta się z telewizji cyfrowej (11%), część respondentów jest jednak zainteresowana ofertą 
operatorów telewizji cyfrowej. 

 Z materiałów publikowanych przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (w skrócie PIKE) wynika, Ŝe Polski rynek 
telewizji kablowych CATV jest w duŜej części rozdrobniony. W dalszym ciągu blisko połowa rynku sieci kablowych naleŜy 
do operatorów, których sieci obejmują 2500 – 15000 abonentów. Jednocześnie na rynku telewizyjnym trwa proces cyfryzacji 
sygnału TV (zarówno w zakresie nadawców naziemnych, jak równieŜ nadawców kablowych). Do 2012 roku sygnał TV 
w Polsce ma zostać w 100% „ucyfrowiony”. Tego typu wymóg jest bardzo trudny do spełnienia przez małych i średnich 
operatorów kablowych. Trudność wynika przede wszystkim z potrzeby zainwestowania kilku milionów złotych w systemy 
do transmisji cyfrowej. Przy potencjale i moŜliwościach inwestycyjnych małych operatów często okazuje się, Ŝe nie są oni 
w stanie pozyskać źródła finansowania dla realizacji tego typu projektów. Jednocześnie na rynku szeroko rozumianej 
telewizji zaczęła się ostra konkurencja. Jednym z narzędzi walki jest oferowanie coraz większej ilości programów 
polskojęzycznych.  Pewna grupa programów telewizyjnych typu „premium”  moŜe obecnie być wprowadzona  do sieci 
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telewizji kablowej tylko w postaci cyfrowej. Takie podejście nadawców wynika z doświadczenia duŜej ilość przypadków 
„pirackiego” odbierania programów w polskich sieciach analogowych . Technologia cyfrowa daje nadawcom pewność, Ŝe 
nie będzie przypadków naduŜyć. Tego typu wymóg dyskwalifikuje małych analogowych operatorów kablowych CATV, nie 
mających moŜliwości oferowania tych kanałów telewizyjnych, które oferują np. operatorzy telewizji satelitarnych. Oferta 
produktu w postaci telewizji cyfrowej dla odbiorców hurtowych wypełnia lukę na rynku, dając moŜliwość egzystencji 
i dalszego rozwoju całej grupy małych i średnich operatorów kablowych CATV w Polsce. 

Drugą grupą odbiorców telewizji cyfrowej w hurtowym modelu sprzedaŜy są dostawcy usług internetowych (operatorzy 
ISP). Grupa tych operatorów posiada bardzo znaczący udział w rynku usługi dostępu do Internetu w Polsce. Jednocześnie 
spora część z nich dysponuje własną siecią światłowodową i wewnątrzbudynkową, na bazie której świadczą obecnie usługi. 
PoniewaŜ ich sieć obejmuje praktycznie wyłącznie gospodarstwa domowe, operatorzy ISP stają się jednocześnie 
obiecującym rynkiem dla usług telewizji cyfrowej. Z uwagi na fakt, iŜ ich wiedza i doświadczenie technologiczne są często  
niewystarczające do samodzielnego wytworzenia sygnału cyfrowego telewizji, a w duŜej części zdolność finansowa jest 
podobna do małych operatorów telewizji CATV, stają się naturalnym odbiorcą usług telewizji cyfrowej realizowanych w 
modelu hurtowym.  

W przypadku telewizji cyfrowej realizowanej w modelu hurtowym bardzo waŜnym aspektem usługi jest jej kompletność 
obejmująca poza wytworzeniem sygnału  równieŜ realizację dosyłu programów do poszczególnych sieci. Samo wytworzenie 
produktu, jakim jest telewizja cyfrowa, jest niewystarczająca do jego sprzedaŜy  na terenie Polski. Bardzo waŜnym aspektem 
technicznym jest moŜliwość dostarczenie sygnału bezpośrednio na punkt styku z danym operatorem. Taka sieć dosyłowa 
powinna być jednorodna technologicznie i nie wprowadzać Ŝadnych modyfikacji parametrów transmisyjnych, na które to 
zmiany sygnał telewizyjny jest bardzo wraŜliwy. Dlatego teŜ, warunkiem powodzenia w dystrybucji takiego produktu jak 
cyfrowa telewizja w modelu hurtowym jest posiadanie (lub dostęp) do sieci światłowodowej o jednorodnych parametrach 
przesyłowych. Z uwagi na przepływności wymagane do transmisji dziesiątków kanałów telewizyjnych naziemne technologie 
radiowe nie nadają się do realizacji takiego transportu.  

PBT Hawe spełnia równieŜ taki wymóg i w zasięgu jej sieci znajdują się dziesiątki operatorów kablowych CATV 
zainteresowanych hurtowym odbiorem telewizji cyfrowej.  

6.2.2. ODBIORCY GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

Odbiorcy PBT Hawe Sp. z o.o. 

Projektowanie i budownictwo infrastruktury telekomunikacyjnej 

Głównym odbiorcą usług budowlanych PBT Hawe Sp. z o.o. jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Polskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe. Obecnie Spółka buduje sieć telekomunikacyjną dla PCSS o długości 3 701 km, której budowa 
zostanie zakończona w 2008 roku. Specyfika budowy sieci telekomunikacyjnych umoŜliwia przy wykorzystaniu jednego 
wykopu połoŜenie większej ilości wiązek światłowodowych. Spółka zdecydowała się równolegle do wiązek przeznaczonych 
do uŜytku PCSS, zbudować własną sieć telekomunikacyjną w celu wykorzystania jej do świadczenia usług. Taka sytuacja, 
przez podział kosztów między obu inwestorów, umoŜliwia znaczące obniŜenie kosztów inwestycji dla Spółki. 
Dodatkowo firma nieustannie poszerza paletę świadczonych usług o rozwiązania dedykowane dla nowych grup odbiorców. 
W chwili obecnej oferta firmy kierowana jest równieŜ do takich podmiotów jak: 
- Jednostki Samorządu Terytorialnego – w zakresie projektowania i budowy sieci metropolitarnych (MAN), których 
zadaniem jest integracja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej w obrębie miasta. 
- Dostawców mediów (przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz dostawców 
energii) – w zakresie projektowania i budowy sieci pozwalających na budowę systemów telemetrycznych, monitoringu 
i sterowania siecią, ale umoŜliwiają równieŜ poszerzenie oferty o usługi branŜy IT. 
- Operatorów ISP i CATV – w zakresie budowy nowoczesnych sieci osiedlowych poprzez które moŜliwe jest dostarczanie 
pełnego pakietu usług „Triple Play” (telewizja cyfrowa, Internet, VoIP). 
- Operatorzy telefonii komórkowej – w zakresie budowy traktów światłowodowych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi 
naleŜących do nich sieci, które zastępują łączność radiową, poniewaŜ nie jest ona w stanie zaspokoić wzmoŜonego 
zapotrzebowania na pasmo niezbędne do świadczenia usług wysokiej jakości np. mobilnego Internetu. 

Poszerzenie palety świadczonych usług pozwala przewidywać, Ŝe równieŜ po zakończeniu wykonywania zleceń na potrzeby 
PCSS Spółka posiadać będzie bogaty portfel zleceń. 

Odbiorcy usług świadczonych pod marką Fone 

DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 

PBT Hawe Sp. z o.o. świadczy pod marką Fone usługi telekomunikacyjne istniejącym operatorom telekomunikacyjnym oraz 
nowo powstającym dostawcom szeroko pojętego przekazu elektronicznego (dostęp do Internetu, telefonia IP, telewizja 
cyfrowa). 

Usługi te moŜna podzielić na dwie grupy: 

− usługi transmisyjne i sieciowe (dzierŜawa ciemnych włókien, dzierŜawa łączy cyfrowych SDH, dzierŜawa łączy GE, 
dzierŜawa długości fali λ), 

− usługi transmisji danych (tranzyt IP, szybki operatorski dostęp do Internetu, łącza IP, peering). 

Potencjalnych odbiorców usług oferowanych przez Spółkę moŜna podzielić  na dwie kategorie: 
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− odbiorcy usług teletransmisyjnych i sieciowych, 

− odbiorcy usług transmisji danych. 

Do pierwszej grupy potencjalnych odbiorców zaliczyć moŜna duŜych krajowych operatorów telekomunikacyjnych takich 
jak: Netia S.A., Polkomtel S.A., PTC S.A., TP Emitel, GTSEnergis, EXATEL SA i nowopowstających operatorów sieci 
mobilnej, którzy generują zapotrzebowanie na usługi transmisyjne i sieciowe – dzierŜawa ciemnych włókien, dzierŜawa 
łączy cyfrowych, dzierŜawa długości fali λ, z uwagi na rozszerzanie przez nich portfolio usług oraz międzynarodowych 
operatorów hurtowych usług telekomunikacyjnych w kontekście świadczenia usług tranzytowych przez terytorium Polski.  

Do drugiej grupy potencjalnych odbiorców, naleŜą mali operatorzy ISP i CATV, którzy świadczą usługi komercyjnego 
dostępu do Internetu, VoIP, IPTV na obszarach osiedli mieszkaniowych w miastach lub obszarach wiejskich. 

Spółka w ramach współpracy z tymi podmiotami oferuje im usługi zintegrowane, które gwarantują odbiorcom rozwój w 
zakresie technologicznym poprzez udostępnienie know-how, w zakresie usługowym poprzez udostępnienie kontent’u i treści 
usługowej oraz w zakresie terytorialnym poprzez udostępnienie łączy cyfrowych słuŜących do wytworzenia duŜych struktur 
sieciowych. 

W analizie współpracy z potencjalnymi odbiorcami w tej grupie docelowej naleŜy równieŜ podkreślić konieczność 
konkurowania „mniejszych” ISP i CATV z duŜymi operatorami, wprowadzającymi coraz nowocześniejsze, tańsze usługi 
detaliczne. Lokalni operatorzy ISP czy CATV dostrzegają konieczności rozwoju w celu utrzymania odpowiedniej pozycji 
rynkowej oraz dalszej ekspansji terytorialnej. 

PoniŜej krótki opis umów zawartych na świadczenie usług z portfolio FONE.  

W dniu 15 lutego 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. podpisała pierwszą umowę dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej 
ze spółką Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy umowy PBT Hawe Sp. z o.o. dzierŜawi Netii S.A. infrastrukturę telekomunikacyjną wraz z usługą kolokacji na 
odcinku Szczecin – Gdańsk. Czas trwania umowy – 20 lat. Okres wypowiedzenia – 12 miesięcy. Wartość umowy – 
w okresie trwania sięgnie 15 mln zł (netto), kary umowne: w przypadku niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia 
ewentualnych awarii łącza, kary mogą przekroczyć równowartość 200 tys. Euro. 

W listopadzie 2007 roku została podpisana umowa dzierŜawy pasma o duŜej przepływności z ATM S.A. w relacji pomiędzy 
trzema największymi aglomeracjami w Polsce. Wartość tej umowy w okresie dwóch lat sięgnie 1,1 mln zł (netto). 

W grudniu 2007 roku zostały podpisane dwie kolejne umowy ze spółką ATM S.A. Pierwsza umowa dotyczy sprzedaŜy na 
rzecz ATM S.A. jednej pary włókien światłowodowych w relacjach: Szczecin – Koszalin – Gdańsk oraz Gorzów 
Wielkopolski – Słubice, o łącznej długości 548 km. Wartość tej umowy wynosi 5,4 mln zł (netto). Druga umowa dotyczy 25-
letniej dzierŜawy na rzecz ATM S.A. jednej pary włókien światłowodowych w relacji Sochaczew – Poznań – Gorzów 
Wielkopolski – Szczecin, o łącznej długości 573 km. Wartość tej umowy wynosi 5,6 mln zł (netto).   

W grudniu 2007 roku podpisana została 20-letnia umowa dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej, na mocy której PBT 
Hawe dzierŜawi spółce Archeron Capital Management Ltd. z siedzibą w Londynie rurociąg teletechniczny (jedna rura bez 
włókien światłowodowych) w relacji Gdańsk – Słupsk. Roczny czynsz za dzierŜawę wynosi 1,6 mln zł (netto). Wartość 
nominalna umowy w okresie 20 lat sięgnie 31,9 mln zł (netto).  

Ww. umowy został opisane w pkt 22.2.4 i 22.2.6 część IV Prospektu. 

Ponadto sukcesywnie podpisywane są umowy na operatorski dosył Internetu o przepływnościach 10-100Mb/s z operatorami 
ISP, których sieci znajdują się w zasięgu juŜ wybudowanej sieci światłowodowej (relacja Warszawa – Poznań – Szczecin – 
Gdańsk). KaŜda z tych umów zawierana jest na czas określony i jest to okres co najmniej 12 miesięcy. Od momentu 
uruchomienia systemów teletransmisyjnych we wrześniu 2007r. zostało podpisanych 20 umów o wartości od 24 do 72 tys. zł  
rocznie kaŜda. 

 

Telewizja Cyfrowa 

Potencjalnymi odbiorcami usług Spółki są: 

− mali i średni operatorzy CATV świadczący usługi w technologii analogowej, 

− operatorzy telefonii komórkowej, którzy chcieliby świadczyć tę usługę w ramach swojej sieci, 

− operatorzy telefonii stacjonarnej chcący wprowadzić usługę telewizji cyfrowej jako element swojej oferty, 

− średni operatorzy ISP oraz CATV, którzy chcieliby znaleźć dla siebie kolejne źródło przychodów, jednakŜe sami nie są 
do tego przygotowani technologicznie i finansowo, 

− hotele, prywatne kliniki i szpitale, które chciałyby, aby ich Klienci mieli dostęp do szerokiej gamy usług interaktywnych 
wchodzących w skład usługi IPTV oraz VoD. 

W przypadku implementacji usług VoD szanse upatrywane są w penetracji rynku gospodarstw domowych w zakresie 
odtwarzaczy DVD (posiadanych przez 22% gospodarstw domowych wg TNS OBOP), zestawów kina domowego (7%), 
magnetowidów (32%), odtwarzaczy wideo (16%) czy komputerów PC (46%). Dane wskazują, iŜ usługa substytucyjna 
w stosunku do w/w form odtwarzania gwarantuje sukces jej wdroŜenia. Tym bardziej, Ŝe nie będzie ona nieść ze sobą 
dodatkowych kosztów w postaci sprzętu słuŜącego do odtwarzania oraz wygodę, poniewaŜ uŜytkownik, w celu 
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wypoŜyczenia filmu lub programu, nie będzie musiał opuszczać własnego mieszkania. Pobudzenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie moŜliwości korzystania z usługi VoD nieść będzie w konsekwencji odejście od standardowych 
form wypoŜyczania filmów i programów. NaleŜy pamiętać, Ŝe dostawcy kontent’u VoD, w miarę rozwoju rynku 
telekomunikacyjnego, będą stale pracować nad rozszerzeniem oferty dostępnych tytułów. 

W listopadzie 2007r. rozpoczęto testy techniczne usługi telewizji cyfrowej u 4 operatorów. U jednego z tych operatorów 
zakończono etap testów z wynikiem pozytywnym i rozpoczęto etap negocjacji warunków wieloletniej umowy. 
Przewidywany termin podpisania umowy to styczeń 2008r. Termin zakończenia testów u pozostałych 3 operatorów przypada 
na grudzień 2007r/styczeń 2008r. Pozytywne zakończenie testów powinno skutkować podpisaniem wieloletnich umów na 
świadczenie usługi telewizji cyfrowej tym podmiotom. 
 

Usługi głosowe  

Odbiorcą usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej są ci dostawcy usług, którzy chcą 
świadczyć usługi telefoniczne uŜytkownikom końcowym, przyłączonym do sieci innego operatora. Realizują połączenia na 
rzecz ww. uŜytkowników za kaŜdym razem, gdy ci wybierają ich numer dostępu (NDS) lub zlecają usługę preselekcji. 

Trzeba mieć tu na uwadze, Ŝe abonent, przyłączony do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej TP S.A. moŜe wybrać (za 
pomocą numeru dostępu do sieci NDS lub preselekcji) dowolnego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, 
którego usługi są dostępne w połączonych sieciach. 

Poza tym dostawcy usług realizują połączenia do numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych lub do numerów do sieci 
teleinformatycznych. NajwaŜniejszym jednak rodzajem połączeń są tzw. podstawowe połączenia telefoniczne, realizowane 
za pośrednictwem numerów dostępu dostawcy usług – NDS lub preselekcji. Stąd największą i najwaŜniejszą grupą 
odbiorców usługi rozpoczynania połączeń są ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy mają przydzielony numer dostępu 
i świadczą usługi telefoniczne abonentom innych operatorów (głównie abonentom TP S.A.). 

Obecnie 38 operatorów ma przydzielony numer NDS. KaŜdy z nich moŜe prowadzić działalność telekomunikacyjną 
w zakresie realizacji połączeń telefonicznych i jest potencjalnym odbiorcą usługi rozpoczynania połączeń. Wśród tych 
największych przedsiębiorców są m.in.: 

− Telefonia Dialog S.A. – numer NDS 1011, 

− Multimedia Polska S.A. – numer NDS 1012, 

− Galena Sp. z o.o. – numer NDS 1013, 

− Telekomunikacja Polska S.A. – numer NDS 1033, 

− Pilicka Telefonia Sp. z o.o. – numer NDS 1043, 

− NiezaleŜny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. – numer NDS 1044, 

− Długie Rozmowy S.A. – numer NDS 1051, 

− Netia S.A. – numer NDS 1055, 

− Tele2 Polska Sp. z o.o. – numer NDS 1061, 

− GTS Energis Sp. z o.o. – numer NDS 1066, 

− Petrotel Sp. z o.o. – numer NDS 1073. 

Grupa tych 38 przedsiębiorców stanowi obecnie stronę popytową rynku rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej 
sieci telefonicznej. 

Spółka będzie świadczyła usługi wyłącznie dla resellerów (ISP) na terenie całej Polski, którzy posiadają aktywnych klientów 
końcowych na swoje usługi tj. dostęp do Internetu, gdzie usługa głosowa będzie stanowiła dla nich wartość dodaną do oferty 
podstawowej. Usługa realizowana przez Spółkę jest usługą hurtową, gdzie pozyskaniem, utrzymaniem i rozliczaniem klienta 
końcowego zajmuje się reseller. 

Świadczenie usług w modelu resellerskim polega na zakupie wytworzonej usługi u operatora nadrzędnego (w tzw. „hurcie”) i 
sprzedaŜ tej usługi klientom końcowym pod własną marką w oparciu o własny plan biznesowy (czyli tzw. „sprzedaŜ 
detaliczna”). Taka metoda odsprzedaŜy usługi sprawia, Ŝe wytworzenie usługi (tj. nakłady na zakup platformy usługowej, 
koszty utrzymania i zarządzania, itd.) rozkładane jest na wiele podmiotów (resellerów). Tym samym kaŜdy z resellerów 
moŜe tę samą usługę sprzedawać według własnego pomysłu i pod własną marką, nie ponosząc wysokich nakładów na 
wytworzenie samej usługi.  

W praktyce odbiorca końcowy nie wie, Ŝe usługa pochodzi od innego podmiotu niŜ ten, z którym się rozlicza za jej 
dostarczenie.  

Model resellerski pozwala na rodzaj specjalizacji, gdzie „hurtownik” skupia się wyłącznie na rozwoju samych usług i 
optymalizacji kosztów jej wytworzenia, a reseller skupia się na aspektach marketingowych, pozyskaniu rynku i obsłudze 
klienta końcowego. 

Obecnie spółka w oparciu o swoje zasoby świadczy usługi zakańczania połączeń głosowych w ramach umów 
interconnectowych dla takich podmiotów jak: GTSEnergis, NEOTEL Sp. z o.o., INOTEL Sp. z o.o., Interkam Sp. z o.o.”. Z 
racji charakteru tych umów (umowy na czas nieokreślony, bez limitów obrotowych) oraz fluktuację rynkową usługi 
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zakańczania połączeń głosowych, nie spełniają one kryterium istotności dla Emitenta. W 2007 roku łączna suma obrotów z 
tymi spółkami wyniosła około 1 mln zł. 
 

6.2.3. GŁÓWNI KONKURENCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

W zakresie TV Cyfrowej 

Głównymi konkurentami na rynku telekomunikacyjnym i telewizji cyfrowej Grupy Kapitałowej Emitenta są: 

− platformy cyfrowe (Cyfra +, Polsat Cyfrowy, „n”), 

− podmioty gospodarcze świadczące usługi o podobnym profilu (TeleVideoMedia), 

− operatorzy telefonii stacjonarnej posiadający stacje czołową (np. Netia), 

− operatorzy CATV oraz telefonii stacjonarnej, którzy pracują nad wdroŜeniem tego typu usług (TP S.A., Telefonia 
Dialog, Vectra S.A., Multimedia Polska S.A., UPC, Aster). 

Rozwój nowych technologii oraz coraz trudniejsza walka o pozyskanie i utrzymanie klienta niesie ze sobą potrzebę 
wprowadzania nowych usług i konsolidacji.  

Duzi operatorzy telekomunikacyjni tacy jak TP S.A., Telefonia Dialog czy Netia dostrzegli jakie szanse niesie ze sobą 
wprowadzenie do oferty telewizji cyfrowej. Niektórzy z nich zawarli porozumienie z platformami cyfrowymi (np. TP S.A. 
z Cyfrą +) w celu jak najszybszej implementacji usługi wykorzystując gotowe rozwiązania. Pozostali szukają dopiero 
odpowiedniego dla siebie modelu (Telefonia Dialog – współpraca z Grupą ATM i stworzenie TeleVideoMediów; Netia – 
prace nad własną stacją czołową). Rozszerzenie usług o produkty telewizyjne stwarza operatorom szanse na kolejne źródło 
przychodów oraz moŜliwość zaoferowania pakietu usług, co przekładać się moŜe na efekty marketingowe, choćby takie jak 
większe przywiązanie klienta do usługodawcy. 

 

W zakresie projektowania i budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej 

Na rynku usług projektowo-budowlanych w telekomunikacji działa bardzo wiele firm, jednak na ogół o lokalnym zasięgu. 
Praktycznie na terenie kaŜdego województwa istnieje kilka lub kilkanaście takich podmiotów. Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. 
niejednokrotnie podejmuje z nimi współpracę zlecając określone zakresy prac, co skutkuje tym, Ŝe zamiast konkurentami 
stają się partnerami Spółki na danym terenie. Główne firmy konkurujące z PBT Hawe Sp. z o .o. na rynku to: 

• K-Tel Sp. z o.o.  

K-Tel Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci oraz systemów telekomunikacyjnych, 
teleinformatycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. K-Tel Sp. z o.o. utrzymuje dla TP S.A. 
880 tys. łączy. 

• Sprint Sp. z o.o. 

Prywatna firma działająca od 1988 roku. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie integracji 
systemów teleinformatycznych na terenie całego kraju, a takŜe projektowaniem, budową linii telekomunikacyjnych oraz 
utrzymaniem łączy TP S.A. 

• PBT "TKC Zakład Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych" Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo powstałe w skutek wydzielenia struktur organizacyjno – wykonawczych z firmy działającej w branŜy 
telekomunikacyjnej od 1990 roku. Doświadczenie i kwalifikacje kadry technicznej oparte są na firmie macierzystej 
PBT TKC Sp. z o.o. Firma TKC Zakład Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. działa od października 2003 r. 

• Łączpol Sp. z o.o.  

Spółka powstała w roku 1988 jako jedna z pierwszych prywatnych firm w branŜy telekomunikacyjnej. Główna siedziba 
zlokalizowana jest w Gdańsku, natomiast w Warszawie, Łodzi, Tarnowie, Toruniu i Gdyni znajdują się biura regionalne. 
Firma zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych, a takŜe działa w branŜy 
energetycznej, informatycznej i budowlanej. 

W zakresie dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych i transmisji danych głównymi konkurentami Emitenta są:  

• Telekomunikacja Polska S.A. 

Oferta operatora obejmuje usługi telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej i usługi dostępu do 
Internetu. Jego udział w rynku transmisji danych szacowany jest na poziomie 53%, a w rynku łączy dzierŜawionych 
58%. 

Sieć transmisyjna TP S.A. obejmuje cały kraj, przy czym moŜna tu wyróŜnić kilka warstw sieci. Pierwszą z nich jest 
warstwa szkieletowa (transportowa), druga to warstwa regionalna i trzecia to warstwa lokalno-dostępowa. 

Od roku 2001 sieć TP S.A. jest modernizowana w zakresie optycznej sieci szkieletowej o przepływności 400 Gbs 
łączącej 19 największych polskich miast. W ramach modernizacji sieci dodane są nowe łącza 2.5Gbs i 10Gbs, co istotnie 
zwiększa pojemność sieci TP S.A. Sieć transportowa TP S.A. jest najbardziej rozbudowaną siecią transmisyjną w Polsce 
– liczy kilkanaście tysięcy km. Opiera się ona na kablach światłowodowych układanych pod ziemią. Jest dobrze 
zsynchronizowana. Pokrywa cały kraj i wciąŜ się rozwija.  

• Exatel S.A. 
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Sieć teletransmisyjna Exatel powstała w wyniku połączenia infrastruktury telekomunikacyjnej Tel-Energo i Telbanku. 
Jest drugą co do wielkości platformą telekomunikacyjną w Polsce, gwarantującą najwyŜszy poziom jakości 
i bezpieczeństwa oferowanych usług. 

Ogólnopolska sieć teleinformatyczna ma długość ponad 19 tys. km i obejmuje około 400 miast, przepustowość sieci 
szkieletowej sięga 320 Gb/s, ma połączenia z sieciami internetowymi największych operatorów polskich i zagranicznych 
i punkty styku z operatorami na granicach Polski umoŜliwiające tranzyt. 

• Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. (TK) 

TK powstała w 1991 roku na bazie Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej PKP S.A. oraz podległych jej zakładów. Firma 
w 100 % naleŜy do Skarbu Państwa i ma status firmy o szczególnym znaczeniu strategicznym. Sieć obejmuje swym 
zasięgiem praktycznie całe terytorium Polski i wszystkie miejscowości połączone transportem kolejowym. Głównym 
uŜytkownikiem sieci są spółki Grupy PKP. Na uwagę zasługuje wykorzystanie sieci transmisyjnej TK przez sieć NASK 
– transmisja pakietowa. Rosnące potrzeby transmisyjne były powodem rozpoczęcia budowy własnej sieci transmisyjnej. 
Sieć ta stale się rozwija. 

Podobnie jak sieć TP S.A. sieć szkieletowa Telekomunikacji Kolejowej opiera się na kablach światłowodowych. Sieć 
szkieletowa TK łączy wszystkie waŜniejsze węzły kolejowe w kraju i przebiega wzdłuŜ szlaków kolejowych. TK 
podpisała w 2002 roku umowę z 20 jednostkami naukowymi na dzierŜawę cyfrowych kanałów transmisyjnych dla 
potrzeb sieci szerokopasmowej. Udostępnia ona równieŜ swoje zasoby innym firmom niezwiązanym z PKP, 
w szczególności operatorowi Energis. 

• Netia S.A. 

Netia jest niezaleŜnym operatorem telefonii stacjonarnej w Polsce. Działa na bazie własnej, nowoczesnej 
światłowodowej sieci szkieletowej, obejmującej swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na bazie lokalnych 
sieci dostępowych. Netia świadczy szeroką gamę usług telekomunikacyjnych, w tym takŜe usługi transmisji danych oraz 
sieciowe usługi hurtowe. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do klientów biznesowych. 

6.3. CZYNNIKI NADZWYCZAJNE 

Jako czynnik nadzwyczajny, który miał wpływ na działalność i rynku Emitenta moŜna wskazać przejęcie na początku 2007 r. 
100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Przejęcie tej spółki umoŜliwiło stworzenie przez Emitenta Grupy 
Kapitałowej, która prowadzi działalność w rynku budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, a takŜe 
udostępnia infrastrukturę podmiotom zewnętrznym i świadczy usługi transmisji danych. 
 

6.4. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 
UZALEśNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW 
PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO 
NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH JEśELI JEST TO ISTOTNE 
Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB RENTOWNOŚCI 
EMITENTA 

W opinii Emitenta nie występuje uzaleŜnienie od patentów,  licencji  ani nowych procesów produkcyjnych. 
W punkcie 22 prospektu opisano istotne umowy w zakresie działalności operacyjnej i finansowej Emitenta i spółek 
zaleŜnych. Szczególne znaczenie mają dla Emitenta opisane w punkcie 22.1 umowy o budowę sieci światłowodowej zawarte 
z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Umowy te mają znaczący 
wpływ na wielkość obrotów i wyniki Emitenta w roku 2007 i 2008 stąd zdaniem Emitenta jest on uzaleŜniony od tych umów. 

6.5. ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA 
DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

ZałoŜenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej oraz 
perspektyw rozwoju rynku, na którym działa Spółka zostały poczynione na podstawie ogólnodostępnych materiałów. 
Głównym źródłem są materiały publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji Elektronicznej (UKE) i 
Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE) w zakresie przedmiotowych rynków usługowych w Polsce oraz dotyczące 
raportów instytucji międzynarodowych – w zakresie trendów w Europie. 
W tych miejscach w Prospekcie, w których ww. źródła nie zostały wskazane, załoŜeniem dla wszelkich informacji 
dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta jest wiedza jego Zarządu o działalności Spółki i jej konkurencji na szeroko 
rozumianym rynku IT w Polsce.  
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ 
GRUPIE 

Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w dniu 19 lutego 2007 roku w wyniku wniesienia do Spółki 100% udziałów PBT Hawe 
Sp. z o.o. w zamian za objęte przez jej udziałowców Akcje Serii B. 
W dniu 2 października 2007 roku nastąpiło połączenie PBT Hawe Sp. z o.o. z Fone Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane 
w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie). Ze względu na to, 
Ŝe PBT Hawe Sp. z o.o. było jedynym wspólnikiem Fone, połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh. 
W wyniku połączenia przestała istnieć Fone Sp. z o.o., która uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego. 
PBT Hawe Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej tj. Fone Sp. z o.o. 
PBT Hawe Sp. z o.o. przejęło prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i transmisji 
danych (w tym „triple-play”) na posiadanej sieci światłowodowej. Logotyp i znak towarowy „Fone” zostanie zachowany i 
będzie wykorzystywany do firmowania działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
Spółka Fone Sp. z o.o. stała się spółką zaleŜną od PBT Hawe Sp. z o.o. w wyniku dokonanego w październiku 2006 roku 
podwyŜszenia kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% udziałów w 
Fone Sp. z o.o. Intencją było wykorzystanie majątku i wiedzy Fone Sp. z o.o. do rozpoczęcia świadczenia usług 
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na sieci PBT Hawe Sp. z o.o., która przygotowywała do eksploatacji I etap 
budowanej sieci światłowodowej. 
W prognozach sporządzonych i zbadanych przez biegłego rewidenta przed połączeniem PBT Hawe Sp. z o.o. 
z Fone Sp. z o.o. zaprezentowane wielkości przedstawiono w rozbiciu na dwa podmioty. 
 

 
HAWE S.A. 

 

 100% 

 
PBT Hawe Sp. z o.o. 

 
 
Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. do dnia 2 lipca 2007 r. posiadała 35% udziałów w spółce Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o. 
Spółka ta była wyłączona z konsolidacji ze względu na nieistotność sumy bilansowej  (110 tys. zł) i zerowe obroty. 
W dniu 2 lipca 2007 r. PBT Hawe Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane udziały w PSO Sp. z o.o. za cenę 35 tys. zł. 
 

7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEśNYCH EMITENTA 

PBT Hawe Sp. z o.o.  

Pełna nazwa:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kapitał zakładowy 15 547 616,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 8 956  udziałów o wartości nominalnej 
1 736,00 zł kaŜdy 

Rejestracja: 24 kwietnia 2002  roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108425 

Adres: ul. Działkowa 38 
59-220 Legnica 

Telefon:  + 48 (76) 851 21 31 

Telefax: + 48 (76) 851 21 33 

E-mail: office@pbthawe.eu  

Strona www: www.pbthawe.eu  

Data powstania: 18 października 1990 roku 

NIP:  691-020-23-18 

REGON:  004052152 
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Udziałowcy: HAWE S.A. - 100% udziałów 

Zarząd: Mariusz Ładysz  - Prezes Zarządu 
Piotr Kubaszewski  - Członek Zarządu 
Roman Sztuba  - Członek Zarządu 
Jarosław Szpytko  - Członek Zarządu 
Krzysztof Surgut  - Członek Zarządu 
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8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE JUś ISTNIEJĄCYCH LUB 
PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 

8.1.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
I PRAWNE 

Stan rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.09.2007 r. prezentuje poniŜsza tabela. 

Tabela 8.1 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne HAWE S.A. 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] Stan na 30.09.2007 

 I. Wartości niematerialne i prawne  9 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0 

    2. Wartość firmy  0 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 9 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 301 

    1. Środki trwałe  301 

      a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 0 

      b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 0 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 6 

      d) środki transportu 295 

      e) inne środki trwałe 0 

    2. Środki trwałe w budowie  0 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 

Źródło: Emitent 
 

Na dzień 30 września 2007 roku wartość bilansowa 2 samochodów osobowych wynosiła 295 tys. zł, w tym wartość objęta 
umową leasingu finansowego wynosi 283 tys. zł. Na aktywach tych został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie 
związanego z nim zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.  

Prowadzona przez Emitenta działalność nie wymaga istotnych inwestycji w środki trwałe. Emitent nie posiada 
nieruchomości. Emitent wynajmuje lokal biurowy o powierzchni 87,6 m2 pod adresem Al. Jerozolimskie 162 w Warszawie. 
Wynajmującym jest Karimpol Sp. z o.o. Czynsz za cały wynajmowany lokal wynosi równowartość 1 752 euro miesięcznie 
netto. Umowę zawarto na czas 1 roku, a po jego upływnie – na czas nieokreślony. 
 
Tabela 8.2 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne PBT Hawe Sp. z o.o.: 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] Stan na 30.09.2007 

 I. Wartości niematerialne i prawne  50 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0 

    2. Wartość firmy  0 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 50 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 
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 II. Rzeczowe aktywa trwałe 32 538 

    1. Środki trwałe  24 909 

      a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 538 

      b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 17  748 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 4 330 

      d) środki transportu 2 289 

      e) inne środki trwałe 4 

    2. Środki trwałe w budowie  7 629 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 

Źródło: Emitent 
 
Znaczące aktywa trwałe PBT Hawe Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.09.2007 r. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych PBT Hawe Sp. z o.o. w pozycji budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 
wchodzą: 

- rurociąg jednootworowy z kablem oraz kontenery i obiekty dzierŜawne z infrastrukturą, stanowiący część I Etapu sieci 
światłowodowej tej spółki, połoŜony na trasie: Sochaczew – Konin – Gniezno – Poznań – Gorzów Wlkp. – Szczecin – 
Koszalin – Słupsk – Gdańsk, o łącznej długości 1 286 km. Jest to inwestycja własna PBT Hawe Sp. z o.o., o wartości 
16 304 tys. zł. Pozostałe dwie rury trzyotworowego rurociągu o wartości 16 786,6 tys. zł sklasyfikowano jako element 
zapasów (aktywów obrotowych) poniewaŜ PBT Hawe nie zakłada w chwili obecnej wykorzystania tej części rurociągu jako 
środków trwałych Spółki. 

Budowany przez PBT Hawe Sp. z o.o. we współpracy z PCSS rurociąg (sieć światłowodowa) składa się z pięciu rur (z 
wyjątkiem odcinka Gdańsk-Elbląg gdzie połoŜono sześć rur). Dwie z tych rur przeznaczone są dla PCSS, pozostałe trzy (lub 
cztery) są własnością PBT Hawe. Jedna z rur dla PBT Hawe Sp. z o.o.  została wyposaŜona w kabel światłowodowy i 
urządzenia niezbędne dla jego uŜytkowania. Ta jedna rura została przyjęta na stan środków trwałych. UŜywane w niniejszym 
prospekcie określenia: 

- rurociąg pięciootworowy – oznacza całość sieci (wraz z częścią naleŜącą do PCSS), 

- rurociąg trzyotworowy – oznacza część sieci będącą własnością PBT Hawe Sp. z o.o., 

- rurociąg jednootworowy – oznacza jedna rurę wyposaŜoną w światłowód i niezbędne urządzenia przyjętą na stan środków 
trwałych PBT Hawe Sp. z o.o. 

 

- własne budynki biurowe, socjalne, warsztaty, magazyny w Legnicy przy ulicy Działkowej 38 i Św. Wojciecha 53 o łącznej 
wartości 1 444 tys. zł. 

W pozycji urządzenia techniczne i maszyny  znajdują się: 

• Koparki, ubijarki, zgrzewarki, przewierty sterowane - o wartości 1 826 tys. zł. 

• Lokalizatory, spawarki światłowodowe, mierniki mocy, spręŜarki, reflektometry, agregaty i pozostałe urządzenia - o 
wartości 2 504 tys. zł. 

Są to środki trwałe wykorzystywane do wykonywania działalności podstawowej spółki. 

W skład rzeczowych aktywów trwałych w pozycji środki transportu wchodzą uŜytkowane przez spółkę samochody osobowe 
i cięŜarowe własne oraz uŜywane na podstawie umowy leasingu finansowego, o łącznej wartości 2 289 tys. zł.  

Spółka posiada w leasingu finansowym 8 samochodów osobowych o łącznej wartości bilansowej 454 tys. zł oraz 2 
samochody cięŜarowe o łącznej wartości bilansowej 57 tys. zł. Na tych aktywach został ustanowiony zastaw pod 
zabezpieczenie związanych z nim zobowiązań.  

Środki trwałe w budowie o wartości 7 629 tys. zł stanowi rurociąg jednootworowy z kablem oraz  kontenery i obiekty 
dzierŜawne z infrastrukturą – w trakcie budowy. Jest to Etap II budowy sieci światłowodowej PBT Hawe Sp. z o.o., 
realizowany obecnie na trasie: Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – Białystok – Lublin – Zamość – 
Rzeszów – Tarnów – Kraków, wraz z odgałęzieniami: Zamość – granica Państwa w Hrebenne, Białystok – granica Państwa 
Kuźnica Białostocka, Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, Elbląg – granica Państwa Braniewo. Łączna długość Etapu II: 
1.464 km linii światłowodowych (w tym 1.154 km objęte kontraktem z PCSS), planowany termin zakończenia realizacji: IV 
kw. 2008 roku. Jest to inwestycja  własna PBT Hawe Sp. z o.o. 

Podobnie jak w przypadku I etapu poniesione nakłady na budowę pozostałych dwóch rur trzyotworowego rurociągu 
wykazano jako element zapasów (produkcji w toku) z tych samych powodów. 
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Nieruchomości PBT Hawe Sp. z o.o. 

Nieruchomości własne 

1. UŜytkowanie wieczyste działki gruntu, połoŜonej w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 53, KW nr 41250 o powierzchni 
2ha 8a 22m2, zabudowanej budynkami biurowo przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 3.284,99 m2 i wartości bilansowej 
434 tys. zł. 

2. Własność działki gruntu połoŜonej w Legnicy przy ul. Działkowej 38, KW nr 29765 o powierzchni 25a 03m2, 
zabudowanej budynkami biurowo – przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 1.158,24 m2 i wartości bilansowej 104 tys. zł. 

Własne budynki biurowe, socjalne, warsztaty, magazyny w Legnicy przy ulicy Działkowej 38 i Św. Wojciecha 53 stanowią 
łączną wartość 1 444 tys. zł. Na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŜącym w Banku Millenium na powyŜszej 
nieruchomości ustanowiona jest hipoteka kaucyjna do łącznej kwoty 3 750 tys. zł wraz z cesją z polis ubezpieczeniowych.  

 

Nieruchomości dzierŜawione 

Lp. 
Właściciel przedmiotu 
dzierŜawy 

Adres przedmiotu 
dzierŜawy 

Pow. w m2 
Data zawarcia 
umowy 

Okres obowiązywania 
umowy 

Przeznaczenie przedmiotu 
dzierŜawy 

Wysokość 
czynszu 

1 

Zarząd Budynków i 
Usług Komunalnych w 
Kłodawie, ul. Ceglana 
15 

ul. Górki 
62-650 Kłodawa  
 

22,31 28.04.2006 
01.05.2006- 
30.04.2031 

posadowienie kontenera 
telekom.  

420 zł 
netto/mies. 

2 
Państwowa WyŜsza 
Szkoła Zawodowa 
Konin ul. Przyjaźni 1 

Konin 
ul. Wyszyńskiego 13/16 

20,2 13.03.2006 
13.03.2006 – 
12.03.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

3.636 zł 
netto/rocznie 

3 
Rafał Czerniak 
Golędzkie 3  
99-322 Oporów 

Golędzkie 71, obręb 2 
Golędzkie 
Gmina Oporów  

30,00 02.01.2007 
01.01.2007- 
31.12.2031 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

4 

Gmina Sławno 
ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 9 
Sławno 

Szkoła Podstawowa 
Bolszewo nr 61 
Gm. Sławno 

14,00 26.06.2006 
01.07.2006 – 
30.06.2031 

posadowienie kontenera 
telekom. 

210 zł 
netto/mies. 

5 
Urząd Gminy Resko 
ul. Rynek 1 
72-315 Resko 

Ługowina Gm. Resko 
działka nr  geodezyjny 
119 

12,00 01.05.2006 
01.05.2006 – 
31.12.2007 

posadowienie kontenera 
telekom. 

252 zł 
netto/mies. 

6 
Gmina Duszniki 
ul. Sportowa 1 
Duszniki 

Podrzewie nr 659 gm. 
Duszniki 

60,00 01.09.2006 
01.09.2006 – 
31.08.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

108 zł 
netto/mies. 

7 

Liceum 
Ogólnokształcące nr 1  
ul. Kostrzewskiego 3 
Gniezno 

ul. Kostrzewskiego 3 
Gniezno 

27,7 01.06.2005 
Na czas nieoznaczony 
od 01.09.2005 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

124,65 zł 
netto/mies. 

8 

Komenda Powiatowa 
StraŜy PoŜarnej 
ul. Wybickiego 7 
77-100 Bytów 

ul. Wybickiego 7 
Bytów 

- 29.09.2005 Zawarta na 15 lat 
Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

100 zł 
brutto/mies. 

9 

Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo –
Sieciowe ul. 
Noskowskiego 12/14 
Poznań 

Nieruchomość nr 92/18 
Kaliska gm. Kościerzyna 

15,00 04.09.2006 
01.06.2006 – 
31.05.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

210 zł 
netto/mies. 

10 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami  
w Szczecinie  
Al. 3-go Maja 22 

ul. Stacyjna 
Szczecin (budynek 
dworca Szczecin Dębie) 

16,2 30.09.2005 
Na czas nieoznaczony 
od 30.09.2005 

Węzeł telekomunikacyjny 
dla zainstalowania 
urządzeń wzmacniających 
sygnał optyczny. 

162 zł 
netto/mies. 

11 

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  
ul. Sportowa 5 
74-200 Pyrzyce 

ul. Sportowa 5 
Pyrzyce 

12,00 29.12.2006 Zawarta na 3 lata 
Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

501 zł 
netto/mies. 

12 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Górczyn 
ul. Czereśniowa 6 
Gorzów Wlkp.  

ul. Czereśniowa 6 
Gorzów Wlkp. (budynek 
Lipsk) 

21,23 30.09.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony nie 
krótszy niŜ 10 lat 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

208,90zł 
netto/mies. 

13 Gmina Goleniów 
Budynek nr 4 
Mosty Woj. 
Zachodniopomorskie 

23,72 24.04.2006 
01.05.2006 – 
31.12.2008 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

14 

Przemysław 
Zdziebkowski  
ul.  Szałasa 15A 
60-408 Poznań 

ul. Bułgarska 63 
Poznań 

189,2 
494,7 

29.09.2006 
Na czas nieoznaczony 
od 01.10.2006 

111,4 m2 powi. biurowa 
77,8 m2 pomieszczenia 
pomocnicze 
494,7 m2 grunty 

8.019,60 zł 
netto/mies. 

15 
Gmina Słońsk  
ul. Sikorskiego 15 
Słońsk 

Nieruchomość nr ew. 
407 na terenie 
miejscowości Ownice 
gm. Słońsk 

100,0 17.11.2006 
01.11.2006 – 
31.10.2009 

posadowienie kontenera 
telekom. 

300 zł 
netto/mies. 

16 
DREW-LAK S.C. w 
Stanominie 

Część nieruchomości nr 
1/5 m. Stanomin, gm 
Białogard 

30,00 16.08.2006 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom. 

3.675,60 zł 
netto/rocznie 
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17 

Barbara, Wojciech 
Michałowscy 
Gorzykowa 33 
Gm. Witkowo 

Część nieruchomości nr 
98/1 m. Borzykowo Gm. 
Witkowo 

63,28 30.05.2006 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom. 

607,49 zł 
netto/mies. 

18 

Akademia Pomorska  
w Słupsku 
ul. Arciszewska 22a 
76-200 Słupsk 

ul. Arciszewska 22A 
76-200 Słupsk 

14,00 20.02.2007 
Na czas nieoznaczony 
od 26.03.2007 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

330,00 zł 
netto/mies. 

19 

Zespół Szkół 
Technicznych  
ul. Mickiewicza 67 
37-300 LeŜajsk 

ul. Podolszyny 1 
37-300 LeŜajsk 

15,00 18.02.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

250,00 zł 
netto/mies. 

20 

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna  
ul. Kamienna 20 
22-400 Zamość 

ul. Kamienna 20 
22-400 Zamość 

10,00 07.04.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

150,00 zł 
netto/mies. 

21 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski 
Al. Racławickich 14 
20-950 Lublin 

ul. Lwowska 120 
Tomaszów Lubelski 

17,00 31.03.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

300,00 zł 
netto/mies. 

22 

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej  
Pl. M. Curie-
Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin 

ul. Wira 
Bartoszewskiego  10 
Biłgoraj 

20,00 08.07.2005 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Telekomunikacyjna stacja 
regeneratorowa 

300,00 zł 
netto/mies. 

23 

Instytut Maszyn 
Przepływowych  
ul. Fiszera 14 
80-231 Gdańsk 

ul. Fiszera 14 
80-231 Gdańsk 

12,00 25.10.2006 
Na czas nieoznaczony 
od 02.11.2006 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

288,00 zł 
netto/mies. 

24 

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 
Wypychowie 21 
Gmina Zgierz 
ul. Łęczycka 4 
95-100 Zgierz 

Wypychów 21 16,00 26.09.2006 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

800,00 zł 
brutto/mies. 

25 
Sławomir Idzik 
Fajsławice 61A 
21-060 Fajsławice 

Fajsławice 61A 
21-060 Fajsławice 

20,5 29.11.2006 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

250,00 zł 
brutto/mies. 

26 
Szkoła Podstawowa  
Suchodoły 118 
21-060 Fajsławice 

Suchodoły 118 
21-060 Fajsławice 

26,7 16.07.2007 

Na czas nieoznaczony 
od dnia podpisania 
protokołu przekazania 
lokalu 

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

100,00 zł 
brutto/mies. 

27 

AGRO-POOL-PRIMA 
Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo 
Rolne Kmiecin 
ul. Jaśminowa 8 
82-100 Kmiecin 

ul. Jaśminowa 8 
82-100 Kmiecin 

Ok. 50,00 01.08.2007 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom 

20 zł/m2 
netto/mies. 

28 
Urząd Gminy 
Godkowo 
14-407 Godkowo 14 

14-407 Godkowo 14 Ok. 50,00 04.09.2007 Zawarta na 25 lat 
posadowienie kontenera 
telekom 

13 zł/m2 
netto/mies. 

29 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami w 
Lublinie 
ul. Okopowa 5 
20-022 Lublin 

Budynek dworca PKP w 
śulinie 

17,50 03.08.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony  

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

157,50 zł 
netto/mies. 

30 

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami w 
Lublinie 
ul. Okopowa 5 
20-022 Lublin 

Budynek dworca PKP w 
Parczewie 

15,30 03.08.2005 
Zawarta na czas 
nieoznaczony  

Umieszczenie i 
uŜytkowanie urządzeń 
telekom. 

130,05 zł 
netto/mies. 

 

PBT Hawe Sp. z o.o. dzierŜawi ponadto grunty pod wybudowane rurociągi światłowodowe (I etap sieci) od ok. 190 
podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej i osób fizycznych. Łączna długość wybudowanej sieci 
wynosi 1.147,374 km i przebiega na trasie: Sochaczew – Poznań (296,199 km), Miasto Poznań (26,229 km), Poznań – 
Gorzów Wlkp. (147,051 km), Gorzów Wlkp. – Słubice (91,832 km), Gorzów Wlkp. – Szczecin (88,601 km), Miasto 
Szczecin (88,601 km), Szczecin – Kołbaskowo (16,584 km), Szczecin – Koszalin (182,015 km), Koszalin – Gdańsk (252,799 
km), Miasto Gdańsk (13,324 km). Miesięczny łączny koszt dzierŜawy gruntów na ww. odcinkach wynosi średnio 98 tys. zł 
brutto. 

W ramach II etapu budowanej linii światłowodowej obejmującej relację: Gdańsk – Elbląg - Olsztyn, Elbląg – Braniewo – 
Gronowo , Olsztyn – Suwałki, Suwałki – Białystok - punkt odgałęzienia z odcinka Augustów – Białystok do Kuźnicy 
Białostockiej, Suwałki – Ogrodniki o łącznej długości 670 km, relację: Lublin – Zamość – granica Państwa Hrebenne, 
Zamość – Rzeszów, Rzeszów – Tarnów, Tarnów – Kraków o łącznej długości 484 km a takŜe relację: Białystok – Lublin o 
łącznej długości 305 km.  Na dzień 3 stycznia 2007 r. PBT Hawe Sp. z o.o. zawarło z ok. 170 podmiotami gospodarczymi, 
jednostkami administracji państwowej i osobami fizycznymi umowy dzierŜawy gruntów pod budowaną sieć światłowodową, 
oraz zawarło ok. 640 umów z osobami fizycznymi, płatnych jednorazowo i uprawniających PBT Hawe Sp. z o.o. do wejścia 
na teren, wybudowania i konserwacji sieci światłowodowej.  
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Opis planów inwestycyjnych PBT Hawe Sp. z o.o. w środki trwałe 

PBT Hawe Sp. z o.o. będzie kontynuowała współpracę z PCSS w zakresie budowy sieci światłowodowej. Wraz z budową 
wiązek przeznaczonych dla PCSS PBT Hawe Sp. z o.o. buduje własną sieć telekomunikacyjną, która traktowana jest jako 
inwestycja spółki. Obecnie spółka realizuje budowę II etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na 
IV kw. 2008 r. Dokładniejszy opis prowadzonych obecnie inwestycji przedstawiono w punkcie 5.2.2., natomiast główne 
planowane inwestycje w punkcie 5.2.3. 

 
Tabela 8.3 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Fone Sp. z o.o.: 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] Stan na 30.09.2007 

 I. Wartości niematerialne i prawne  117 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0 

    2. Wartość firmy  0 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 117 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 031 

    1. Środki trwałe  607 

      a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 0 

      b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 0 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 291 

      d) środki transportu 316 

      e) inne środki trwałe 0 

    2. Środki trwałe w budowie  2 424 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 

Źródło: Emitent 
 
Nieruchomości PBT Hawe Sp. z o.o. wykorzystywane do działalności pod marką FONE wg stanu na 30.09.2007 r. 

Od 7 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. była właścicielem prawa wieczystego uŜytkowania zabudowanej działki wraz ze 
znajdującym się na niej budynkiem zlokalizowanej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce. Po rejestracji 
połączenia właścicielem nieruchomości jest PBT Hawe Sp. z o.o. 

Działka nr 263/52 o pow. 0,1495 ha, wpisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 
Krzyki pod nr WR1K/00092535/0, zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce przy 
ul. Atramentowej 6 (adres korespondencyjny: Wrocław, ul. Kobierczyka 24) na obszarze tzw. Węzła Bielańskiego 
w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. 

Na działce znajduje się czterokondygnacyjny budynek słuŜący uprzednio jako hotel pracowniczy o kubaturze – 3.991,38 m3, 
powierzchni brutto 1.365,66 m2 powierzchni netto (bez komunikacji) – 1.123,38 m2.  

Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę w sierpniu 2006 roku określiła wartość przedmiotowej nieruchomości 
na kwotę 2 156 737,00 zł netto. 

Zakup nieruchomości spółka Fone Sp. z o.o. sfinansowała z kredytu inwestycyjnego, którego zabezpieczeniem jest między 
innymi hipoteka umowna zwykła w wysokości: 2.210 tys. zł wraz z hipoteką kaucyjną do kwoty 500 tys. zł na działce 263/52 
o pow. 0,1495 ha wyodrębnionej z nieruchomości opisanej w KWWR1K/00092535/0. WyŜej opisane: hipoteka umowna 
zwykła oraz hipoteka kaucyjna zostały wpisane do księgi wieczystej KW nr WR1K/00092535/0 w dniu 11 stycznia 2008 r. 

Na dzień zatwierdzenia prospektu nieruchomość nie jest uŜytkowana. Znajdujący się na niej budynek podlega adaptacji na 
cele biurowe. Z tego teŜ względu w księgach rachunkowych PBT Hawe Sp. z o.o. zakupiona nieruchomość ujęta jest w 
rzeczowych aktywach trwałych w pozycji środki trwałe w budowie w wartości bilansowej  wynoszącej 2 019 tys. zł 

PBT Hawe Sp. z o.o. na cele działalności pod marką FONE wynajmuje powierzchnie biurowe: 182 m2 w budynku Twins we 
Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 9, 126 m2 w budynku Telect przy ul. Ostrowskiego 30 i 42 m2 w budynku FAT, przy ul. 
Grabiszyńskiej 281, takŜe we Wrocławiu. 
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Znaczące rzeczowe aktywa trwałe PBT Hawe Sp. z o.o. wykorzystywane do działalności pod marką FONE wg stanu 
na dzień 30.09.2007 r. 

W skład rzeczowych aktywów trwałych w pozycji środki transportu wchodzą uŜytkowane przez spółkę samochody osobowe 
własne oraz uŜywane na podstawie umowy leasingu finansowego w ilości 15 sztuk o łącznej wartości bilansowej 316 tys. zł. 
Spółka posiada w leasingu finansowym10 samochodów osobowych o łącznej wartości bilansowej 295 tys. zł, na te aktywa 
został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nim zobowiązań.  

W pozycji urządzenia techniczne i maszyny znajdują się urządzenia słuŜące świadczeniu usług telekomunikacyjnych. System 
telekomunikacyjny o wartości bilansowej 91 tys. zł zakupiony z kredytu inwestycyjnego jest przewłaszczony przez Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A. jako zabezpieczenie kredytu. 

Na dzień 30 września 2007 roku wartość rozpoczętych inwestycji wynosiła ogółem 2 424 tys. zł. Poza opisaną powyŜej 
rozpoczętą adaptacją zakupionej nieruchomości  zabudowanej przy ul. Atramentowej 6 we Wrocławiu w wartości bilansowej 
2 019 tys. zł. obejmują one nakłady  w kwocie 405 tys. zł  związane głównie  z rozbudową systemu bilingowego. 

 
W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego prospektu Emitent i jego spółki zaleŜne są nadal w posiadaniu opisanych wyŜej 
opisanych znaczących składników majątkowych. 
 

8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE 
PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W działalności Emitenta, nie występują aktualnie wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez niego rzeczowych aktywów trwałych poza opisanymi poniŜej. 
 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz ustawa z dnia 29 
lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczy sieci światłowodowej „HAWE” w zakresie 
powszechnego stosowania baterii akumulatorowych, jako awaryjnego źródła zasilania sprzętu elektronicznego, które po 
okresie ich uŜytkowania staną się odpadami niebezpiecznymi i będą musiały być utylizowane przez uprawnione do tego 
podmioty. Z tego powodu po zakończeniu uŜywania Spółka jest zobowiązana do przekazania w/w sprzętu do utylizacji. 
 
Zgodnie z Ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym po zakończeniu uŜywania sprzętu, Spółka 
zobowiązana jest do przekazania do utylizacji odpadów, takich jak: akumulatory, baterie i świetlówki. 
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9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta przeprowadzona została w oparciu o niezbadane 
skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 2007 r. wraz z danymi porównywalnymi za trzy kwartały 2006 r. 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zbadane skonsolidowane 
dane finansowe za 2006 rok i jednostkowe dane finansowe za 2005 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zbadane jednostkowe dane finansowe za lata 2005 i 2004 
sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). 
 
Tabela 9.1 Wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
30.09.2007 

(MSSF) 
30.09.2006 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
A. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

18 856 6 798 11 917 56 719 56 719 16 659 

B. Koszty własny sprzedaŜy 13 344 2 497 5 789 40 293 40 298 12 024 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 5 512 4 301 6 127 16 426 16 421 4 635 

D. Koszt sprzedaŜy 1 770 0 153 0 0 0 

E. Koszt ogólnego zarządu 6 196 3 226 6 390 4 977 4 149 3 390 

F. Zysk (strata) ze sprzedaŜy -2 454 1 075 -416 11 449 12 272 1 245 

G. Pozostałe przychody operacyjne 1 125 664 921 1 279 1 296 926 

H. Pozostałe koszty operacyjne 800 294 1 636 1 741 1 741 605 

I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)  -2 129 1 445 -1 131 10 987 11 827 1 566 

J. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 205 2 422 144 12 476 13 316 2 234 

K. Zysk (strata) brutto -2 554 734 -2 774 10 763 11 603 1 476 

L. Zysk (strata) netto -4 295 575 -2 198 8 505 9 343 1 238 
Źródło: Emitent 
 
Grupa Kapitałowa HAWE S.A. w 2005 roku odnotowała znaczący przyrost przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do roku 
2004. Wzrost przychodów był rezultatem zakończenia I etapu budowy światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w ramach 
kontraktu z PCSS. Dynamiczny przyrost przychodów ze sprzedaŜy znalazł swoje odzwierciedlenie w poziomie osiągniętego 
przez Grupę zysku netto. W 2006 r. nastąpiło obniŜenie wielkości przychodów, a Grupa Kapitałowa odnotowała stratę netto 
w wysokości 2,2 mln zł. Zanotowana strata netto w 2006 r. wynika z opóźnienia w realizacji kontraktu z PCSS, co 
spowodowało przesunięcie części przychodów na 2007 i 2008  r. (opóźnienie dzięki aneksowaniu umów nie spowodowało 
konieczności zapłaty kar umownych). Ponadto słabsze wyniki zanotowane w 2006 r. i po 3 kwartałach 2007 są rezultatem 
wprowadzania nowych produktów do oferty handlowej (Internet, telewizja cyfrowa), co w początkowym okresie powoduje 
konieczność poniesienia kosztów (zatrudnienie nowych pracowników, wydatki marketingowe i reklamowe oraz koszty 
amortyzacji zakupionego sprzętu), natomiast nie przekłada się natychmiast na wzrost dochodów. Po 3 kwartałach 2007 roku 
widoczna jest tendencja do wzrostu przychodów, których wartość była o ponad 58% wyŜsza w stosunku do sprzedaŜy 
zanotowanej w całym 2006 r., oraz wyŜsza o ponad 177% w stosunku do 3 kwartałów 2006 r. 
 
Analiza rentowności 
 
Ocenę rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia poniŜsza 
tabela: 
 
Tabela 9.2 Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
30.09.2006 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Rentowność brutto na sprzedaŜy a) % 29,2 63,3 51,4 29,0 29,0 27,8 

Rentowność EBITDA b) % 1,1 35,6 1,2 22,0 23,5 13,4 

Rentowność działalności operacyjnej c) % -11,3 21,3 -9,5 19,4 20,9 9,4 

Rentowność netto d) % -22,8 8,5 -18,4 15,0 16,5 7,4 

Rentowność aktywów ogółem ROA e) % -3,5 * -3,3 15,4 17,7 6,5 

Rentowność kapitału własnego ROE f) % -6,1 * -9,2 41,2 48,7 12,2 
Źródło: Obliczenia DM  IDMSA. na podstawie danych Emitenta 
* sporządzając sprawozdanie za trzy kwartały 2007 r., jako dane porównywalne do bilansu Emitent zamieścił dane na koniec 2006 r., 
w związku z tym brak jest danych bilansowych na koniec trzeciego kwartału 2006 r. 

 
Legenda: 
a) wskaźnik rentowności brutto na sprzedaŜy – stosunek zysku (straty) brutto na sprzedaŜy do przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów, 
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b) wskaźnik rentowności EBITDA – stosunek EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) do przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów, 
c) wskaźnik rentowności operacyjnej – stosunek zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) do przychodów netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów, 
d) wskaźnik rentowności netto – stosunek zysku (straty) netto do przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, 
e) wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów ogółem, 
f) wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do kapitału własnego. 
 
Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2004-2005 charakteryzowała się wysokim poziomem rentowności. 
Wskaźnik rentowności netto liczony na podstawie sprawozdań sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości wynosił  
w latach 2004-2005 odpowiednio 12,2% oraz 48,7%. Wysoki poziom rentowności w 2005 roku jest rezultatem zysku 
związanego z zakończeniem I etapu budowy sieci telekomunikacyjnej. Pogorszenie rentowności w 2006 r. wynika 
z przesunięcia części przychodów na 2007 rok z powodu renegocjacji kontraktu z PCSS. Po 3 kwartałach 2007 roku 
utrzymywała się ujemna rentowność Grupy. 
 
 
Analiza struktury aktywów 
 
Tabela 9.3 Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Rzeczowe aktywa trwałe / Aktywa % 29,1 47,6 31,6 10,9 47,6 

NaleŜności krótkoterminowe / Aktywa % 3,0 3,0 11,1 11,4 19,5 

Zapasy / Aktywa % 28,7 37,5 33,2 51,9 14,7 
Źródło: Obliczenia DM  IDMSA. na podstawie danych Emitenta 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi podstawowymi składnikami aktywów Grupy Kapitałowej 
Emitenta były rzeczowe aktywa trwałe oraz zapasy. Grupa Kapitałowa wykazuje w zapasach równieŜ tę część realizowanej 
na własny rachunek infrastruktury telekomunikacyjnej, która nie jest przewidziana do wykorzystania dla świadczenia przez 
Spółkę usług telekomunikacyjnych i w związku z tym nie powinna być zakwalifikowana po ukończeniu jako środki trwałe. 
Infrastruktura ta budowana jest z myślą o jej ewentualnej sprzedaŜy, bądź wydzierŜawieniu. Infrastruktura ta nie zawiera 
aktualnie światłowodów ani innych urządzeń niezbędnych dla wykorzystania jej do świadczenia usług. 
W 2006 r. przeklasyfikowane zostały do pozycji zapasów wykazywanych uprzednio jako środki trwałe elementy 
infrastruktury telekomunikacyjnej o wartości 16 786 tys. zł nie spełniających wymogów zakwalifikowania do środków 
trwałych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 
 
Wskaźniki rotacji 
 
Tabela 9.4 Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Okres rotacji zapasów w dniach a) Liczba dni 515 764 118 176 62 

Okres inkasa naleŜności w dniach b) Liczba dni 54 60 39 39 82 

Okres spłaty zobowiązań w dniach c) Liczba dni 150 236 120 116 125 
Źródło: Obliczenia DM  IDMSA. na podstawie danych Emitenta 
 
Legenda: 
a) okres rotacji zapasów – stosunek zapasów do kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów x liczba dni w okresie, 
b) okres spływu naleŜności – stosunek naleŜności krótkoterminowych do przychodów ze sprzedaŜy x liczba dni w okresie, 
c) okres spłaty zobowiązań – stosunek zobowiązań krótkoterminowych handlowych do kosztu sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów x liczba dni w okresie. 
 
Wskaźnik rotacji zapasów określa co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaŜy. 
W przypadku Grupy Kapitałowej HAWE S.A. rotacja zapasów osiąga wysokie wartości od 62 w 2004 r. do 764 w 2006 
roku. Wysokie wartości wskaźnika wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności, w której część inwestycji realizowanej 
w ramach budowy sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do sprzedaŜy ewidencjonowana jest jako zapasy. 
Okres inkasa naleŜności oraz spłaty zobowiązań prezentuje jak długi jest średni czas spłaty naleŜności przez kontrahentów 
Grupy Kapitałowej oraz w jakim czasie Grupa reguluje swoje krótkoterminowe zobowiązania handlowe. Średni okres inkasa 
naleŜności w latach 2004-2006 i po 3 kwartałach 2007 r. wahał się od 39 do 82 dni.  
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. regulowane były w latach 2004-2005 oraz po 3 
kwartałach 2007 r. średnio po 111-150 dniach, natomiast w roku 2006 zobowiązania regulowane było średnio po 236 dniach. 
WydłuŜenie okresu spłaty zobowiązań wynikało z obniŜenia wartości przychodów zrealizowanych w roku 2006. 
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9.2. WYNIK OPERACYJNY 

9.2.1. ISTOTNE CZYNNIKI, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA WYNIK 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – PBT Hawe Sp. z o.o. świadczy usługi budowy sieci 
telekomunikacyjnych, których budowa wymaga uprzedniego uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Uzyskanie 
stosownych zezwoleń charakteryzuje się znaczną przewlekłością, co moŜe powodować niedotrzymanie terminów realizacji 
budów, co w konsekwencji moŜe oznaczać konieczność zapłaty kar umownych oraz powodować obniŜenie rentowności 
prowadzonej działalności. W sytuacjach kiedy czas realizacji budów z przyczyn niezaleŜnych okazuje się dłuŜszy niŜ 
załoŜony w zawartych umowach, PBT Hawe Sp. z o.o. podejmuje działania zmierzające do renegocjacji zapisów 
dotyczących terminów realizacji budów zapisanych w umowach. Umowy na budowę sieci zawierane z podstawowym 
kontrahentem PCSS zwierają zapisy o karach umownych za opóźnienia w realizacji kontraktu w wysokości 0,1% za kaŜdy 
dzień zwłoki. 

9.2.2. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAśY NETTO LUB 
PRZYCHODACH NETTO EMITENTA 

Głównym czynnikiem, który miał istotny wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w 2005 r. było 
zawarcie w grudniu 2003 r. umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo 
Sieciowym na budowę linii światłowodowej w relacji Sochaczew – Poznań – Szczecin – Gdańsk. 
Wartość kontraktu wyniosła 4 470 tys. zł brutto za prace projektowe i 57 750 tys. zł brutto za prace budowlane (wartość netto 
łącznie 50 962 tys. zł ). Prace związane z realizacją umowy zostały zakończone w lutym 2006 r.  
Przychody z realizacji kontraktu wyniosły w roku 2004 - 8,1 mln zł (przy kosztach 5,8 mln zł) oraz w roku 2005 - 42,8 mln 
zł (przy kosztach 35,1 mln zł). 
Spadek przychodów w 2006 r. był wynikiem opóźnień w realizacji kolejnych kontraktów z PCSS. Opóźnienia te zostały 
spowodowane nie osiągnięciem porozumienia z PKP. Pierwotna koncepcja budowy traktu światłowodowego dla PCSS 
zakładała bowiem wykorzystanie terenów naleŜących do PKP. Brak porozumienia wymusił zmiany w przebiegu traktu 
światłowodowego. 
W 2006 r. Grupa Kapitałowa Emitenta poniosła koszty związane z realizacją kontraktów dla PCSS oraz z inwestycją własną. 
Umowa z PCSS nie przewiduje jednak moŜliwości fakturowania częściowego. Budowa poszczególnych odcinków jest 
czasochłonna, zakończenie prac jest przewidziane na roku 2008. 
Przychody z realizacji II etapu realizacji kontraktów z PCSS wyniosły w roku 2006 – 4,3 mln zł (przy kosztach 4,3 mln zł), a 
za okres trzech kwartałów roku 2007 - 2,1 mln zł (przy kosztach 2,1 mln zł). 

9.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI 
RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ ORAZ 
CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA 
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA 

 Wedle wiedzy Spółki nie istnieją jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej 
oraz czynniki, które miały istotny wpływ lub mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność 
operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta poza czynnikami wskazanymi w Części III Prospektu emisyjnego – „Czynniki 
ryzyka”. 
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10. ZASOBY KAPITAŁOWE 

10.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA 

Tabela 10.1 Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. (w tys. zł) 

P A S Y W A 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
A. Kapitał własny 70 312 23 955 20 623 19 191 10 160 
    I. Kapitał podstawowy 36 728 548 490 490 490 
    II. NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 14 459 0 0 0 0 

    III. Pozostałe kapitały rezerwowe 21 325 24 172 9 358 9 358 8 254 

    IV. Zyski zatrzymane / Niepokryte straty -2 200 -765 10 775 9 343 1 416 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 134 42 535 34 719 33 511 8 916 
    I. Zobowiązania długoterminowe 16 090 12 846 3 080 2 537 444 

    II. Zobowiązania krótkoterminowe 37 044 29 689 31 639 30 974 8 472 

Kapitały własne i obce razem 123 446 66 490 55 342 52 702 19 076 
Źródło: Emitent 
 
Grupa Kapitałowe Emitenta finansuje swoją działalność wykorzystując zarówno kapitały własne jak i kapitały obce. 
W latach 2005 i 2006 działalność Grupy finansowana była głównie kapitałami obcymi, które stanowiły odpowiednio 62,7% 
oraz 64,0% pasywów ogółem Grupy. W pierwszych 9 miesiącach 2007 roku w strukturze finansowania wzrósł udział 
kapitałów własnych, które stanowiły na 30.09.2007 r. 57,0% sumy bilansowej Grupy. Wzrost udziału kapitałów własnych 
wynikał głównie z: 
 
- rozliczenia przejęcia przez Emitenta spółki PBT Hawe Sp. z o.o. zgodnie z uregulowaniami MSSF 3 z zastosowaniem 
przepisów standardu dotyczących przejęcia odwrotnego. Koszt przejęcia ustalony został na 35 947 tys. zł, który 
w sprawozdaniu skonsolidowanym powiększył kapitał podstawowy. 
Przez koszt przejęcia rozumieć naleŜy wyliczoną cenę przejęcia odwrotnego Emitenta przez PBT Hawe Sp. z o.o. Koszt ten 
ustalono w wartości godziwej dodatkowych udziałów jakie PBT Hawe musiałoby wyemitować dla dotychczasowych 
akcjonariuszy Hawe S.A.(d. Ventus) aby zachowali oni po przejęciu odwrotnym taki sam udział procentowy w kapitale 
udziałowym PBT Hawe Sp. z o.o. jaki mieli w kapitale Hawe S.A. (d. Ventus) po przejęciu.  
W celu wyliczenia kosztu przyjęcia ustalono, jaki udział w kapitale akcyjnym Hawe S.A. po transakcji przejęcia otrzymali 
jego dawni akcjonariusze. Po przejęciu utrzymali oni akcje o wartości nominalnej 500.000 zł, co przy kapitale akcyjnym 
w wysokości 4.539.156 zł daje im udział w kapitale w wysokości 11,0%.  
Aby mieć taki sam udział w kapitale PBT Hawe Sp. z o.o. po przejęciu odwrotnym dotychczasowi akcjonariusze musieliby 
otrzymać 1107 udziałów tej spółki. Wartość godziwą tych udziałów ustalono przyjmując wartość jednego udziału w kwocie 
32.472 zł po jakiej wycenione zostały  udziały PBT Hawe Sp. z o.o. wnoszone aportem do Hawe S.A przy połączeniu. 
Wartość 1107 udziałów wynosi 35.947 tys. zł. 
 
- podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Grupa Kapitałowe Emitenta pozyskała z tego tytułu 
środki w wysokości 15 012 tys. zł. 
 
 
Analiza zadłuŜenia 
 
Tabela 10.2 Wskaźniki zadłuŜenia Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Wskaźnik zadłuŜenia kapitałów własnych a) % 75,6 177,6 168,4 174,6 87,7 

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia b) % 43,0 64,0 62,7 63,6 46,7 
Źródło: Obliczenia DM  IDMSA. na podstawie danych Emitenta 
 
Legenda: 
a) wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego, 
b) wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów. 
 
Wskaźniki zadłuŜenia obrazują wzrost zapotrzebowania na kapitał obcy w latach 2005 i 2006, co ilustruje wskaźnik 
zadłuŜenia kapitałów własnych, który osiągnął odpowiednio wartości 168,4 i 177,6. W I półroczu 2007 wartość wskaźników 
zadłuŜenia zmniejszyła się na skutek znaczącego przyrostu kapitałów własnych, przy nieznacznym spadku wartości 
zobowiązań ogółem. 
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Wskaźniki płynności 
 
Do oceny płynności finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta wykorzystano wskaźniki wyszczególnione w tabeli poniŜej: 
 
Tabela 10.3 Wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(PSR) 
Wskaźnik płynności bieŜącej a) 1,36 1,15 1,18 1,49 1,16 

Wskaźnik płynności szybkiej b) 0,40 0,31 0,59 0,61 0,83 

Wskaźnik płynności natychmiastowej c) 0,05 0,02 0,01 0,01 0,38 
Źródło: Obliczenia DM  IDMSA. na podstawie danych Emitenta 
 
Legenda: 
a) wskaźnik bieŜącej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu, 
b) wskaźnik płynności szybkiej – stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do stanu zobowiązań krótkoterminowych 
na koniec danego okresu, 
c) wskaźnik płynności natychmiastowej – stosunek stanu środków pienięŜnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do 
stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. 
 
Wskaźnik płynności bieŜącej określający zdolność do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi w latach 2004-
2006 kształtował się w przedziale 1,15-1,49 podczas gdy za optymalne przyjmuje się wartości z przedziału 1,2-2,0. Na dzień 
30 września 2007 r. nastąpił wzrost wskaźnika do poziomu 1,36 za sprawą wzrostu wartości aktywów obrotowych przy 
jednoczesnym obniŜeniu poziomu zobowiązań krótkoterminowych. 
Wskaźnik płynności szybkiej pokazujący stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o duŜym stopniu 
płynności kształtował się na niskim poziomie i zawierał się w przedziale 0,31-0,83, czyli poniŜej jedności uznawanej jako 
wartość zalecana. NiŜsza w stosunku do zalecanej wartość wskaźnika wynika ze specyfiki działalności prowadzonej przez 
Grupę Kapitałową i ewidencjonowaniu części inwestycji budowy sieci światłowodowej jako zapasy, co powoduje ich 
podwyŜszoną wielkość i przekłada się na obniŜenie wskaźnika płynności szybkiej. 
Działalność Grupy Kapitałowej HAWE S.A. nie wymaga posiadania znaczących środków pienięŜnych w związku z tym 
wartość wskaźnika płynności natychmiastowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi charakteryzuje 
się niskimi wartościami. 
 

10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW 
ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH EMITENTA 

Podane w niniejszym punkcie informacje dotyczą skonsolidowanych danych finansowych Emitenta. Konsekwencją 
sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSSF jest inna wielkość kapitału własnego, w tym równieŜ 
kapitału podstawowego, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niŜ wielkość wykazana w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta. Jest to konsekwencja zastosowania przepisów MSSF 3 dotyczących przejęcia 
odwrotnego dla rozliczenia transakcji nabycia PBT Hawe Sp. z o.o. Zgodnie z tym standardem jednostką przejmującą była 
PBT Hawe Sp. z o.o. a jednostką przejmowaną Ventus S.A. (obecnie Hawe S.A.). 
Kapitały własne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta składają się z kapitałów jednostki dominującej wg 
MSSF 3 tj. PBT Hawe Sp. z o.o. przed przejęciem, kosztu przejęcia oraz zmian kapitałów własnych w jednostkach Grupy 
Kapitałowej Emitenta po przejęciu. 
 
Kapitał własny 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 r. kapitał własny w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wyniósł 73 688  tys. 
 zł. Na kapitał własny Emitenta składał się kapitał podstawowy w wysokości 36 703 tys. zł, kapitał zapasowy w  wysokości 
21 325 tys. zł, nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej w wysokości 12 684 tys. zł, pozostałe kapitały 
rezerwowe w wysokości 1 775 tys. zł oraz  zatrzymane zyski i niepokryte straty w wysokości 1 201 tys. zł 
 
Kapitał podstawowy 
 
Kapitał podstawowy spółki akcyjnej tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami 
Statutu i powinien wynosić, co najmniej 500 tys. zł. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kapitał podstawowy na 30 czerwca 2007 r. ustalony został zgodnie 
z uregulowaniami MSSF 3. Ze względu na to iŜ mająca miejsca w okresie sprawozdawczym transakcja przejęcia PBT 
Hawe Sp. z o.o. rozliczona została z zastosowaniem przepisów standardu dotyczących przejęcia odwrotnego, kapitał 
podstawowy w sprawozdaniu skonsolidowanym obejmuje: 

• kapitał podstawowy spółki przejmującej (wg MSSF 3) tj. PBT Hawe Sp. z o.o., w wysokości 548 tys. zł, 
• koszt przejęcia ustalony na 35 947 tys. zł, 
• podwyŜszenie kapitału akcyjnego HAWE S.A., dokonane po przejęciu, w wysokości 208 tys. zł. 

Kapitał podstawowy na początek 2007 roku wyniósł 548 tys. zł (kapitał udziałowy spółki przejmującej zgodnie z MSSF 3). 
Obecnie kapitał podstawowy  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wynosi  36 703 tys. zł. 
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Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  Emitenta na początek 2007 roku składał się z zysków lat 
ubiegłych w kwocie 24 172 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku kapitał zapasowy pomniejszony został 
o stratę za 2006 r. w kwocie 2 847 tys. zł oraz został powiększony o nadwyŜkę wartości emisyjnej akcji ponad wartość  
nominalną w kwocie 14 804 tys. zł. Kapitał ten   pomniejszyły równieŜ   koszty emisji akcji   w kwocie 2 120 tys. zł. Kapitał 
zapasowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  Emitenta na 30 czerwca 2007 r. wyniósł 21 325 tys. zł. 
 
Pozostałe kapitały rezerwowe 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 r. wartość pozostałych kapitałów rezerwowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Emitenta wyniosła 1 775 tys. zł  
 
Zyski zatrzymane, niepokryte straty 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 r. wartość zatrzymanych zysków i niepokrytych strat w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Emitenta wyniosła 1 201 tys. zł  
 
 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 30 czerwca 2007 r. wynosiły 39 432 tys. zł.  
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy wynosiły  15 864 tys. zł , z czego najistotniejsze pozycje stanowiły 
- wyemitowane obligacje o wartości bilansowej 11 300 tys. zł z terminem wykupu powyŜej 1 roku ; 
- oprocentowany kredyt inwestycyjny o wartości 1 650 tys. zł na zakup nieruchomości Fone Sp. z o.o. ; 
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartości bilansowej 2 083 tys. zł utworzona przede wszystkim  
w związku z rozliczeniem kontraktów długoterminowych.  
Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły  23 567 tys. zł , z czego najistotniejsze pozycje stanowiły: 
- zobowiązania z tytułu dostaw w kwocie 7 911 tys. zł ;  
- wyemitowane obligacje o wartości bilansowej 9 765 tys. zł , z terminem wykupu do 1 roku ; 
- bieŜąca część oprocentowanych kredytów i poŜyczek w kwocie 1 808 tys. zł ; 
- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 1 921 tys. zł.  
 
Opis przepływów środków pienięŜnych Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
Tabela 10.4 Rachunek przepływów pienięŜnych Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 1.01.2004 – 30.09.2007 r. (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
30.09.2007 

(MSSF) 
2006 

(MSSF) 
2005 

(MSSF) 
2005 

(PSR) 
2004 

(MSSF) 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -20 069 -6 136 -9 991 -9 749 6 825 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -9 431 -14 748 -2 520 -2 537 -5 335 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 30 884 21 271 9 484 9 484 1 564 

Razem przepływy pienięŜne netto 1 384 387 -3 027 -2 802 2 925 

Środki pienięŜne na początek okresu 555 168 3 195 3 195 270 

Środki pienięŜne na koniec okresu 1 939 555 168 393 3 195 
Źródło: Emitent 
 
RóŜnice między wielkością wydatków inwestycyjnych w sprawozdaniach z przepływów środków pienięŜnych a wielkością 
inwestycji  wykazanych w punkcie 5.2.1. wynikają z kilku powodów: 
- z przesunięć  czasowych między zaksięgowaniem i zapłatą faktur, 
- z róŜnego zakresu obu tych pozycji (w przepływach jest to saldo wszystkich przychodów i wydatków inwestycyjnych, 
w punkcie 5.2.1 tylko nakłady na niefinansowy majątek trwały przyjęty do uŜytkowania w danym roku). 
 
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej wyniosły w 2004 r. 6 825 tys. zł. Dodatnie przepływy były głównie 
rezultatem wzrostu stanu zobowiązań handlowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości naleŜności. 
W latach 2005-2006 oraz po 3 kw. 2007 Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała ujemne przepływy z działalności 
operacyjnej w kwocie odpowiednio -9 991 tys. zł, -6 136 tys. zł oraz -20 069 tys. zł. W 2005 roku ujemna wartość 
przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej jest rezultatem wzrostu stanu zapasów, wzrostu stanu rozliczeń 
międzyokresowych i wzrostu stanu naleŜności przy częściowym skompensowaniu poprzez zwiększenie stanu zobowiązań 
handlowych. W 2006 roku ujemny wpływ na wartość przychodów z działalności operacyjnej miało zmniejszenie stanu 
zobowiązań handlowych, natomiast dodatni wpływ miało zwiększenie stanu naleŜności oraz rozliczeń międzyokresowych.  
Dla 3 kw.  2007 ujemny wpływ na wartość przepływów miał duŜy wzrost stanu naleŜności i zapasów. Wzrost naleŜności 
wynikł przede wszystkim z wprowadzenia naleŜności z tyt. leasingu finansowego pary włókien dla Netii (8 mln zł). Wzrost 
wartości zapasów (ponad 10 mln zł) to efekt przekwalifikowania w bilansie części kanalizacji telekomunikacyjnej z pozycji 
środki trwałe i środki trwałe w budowie do pozycji zapasy. Spółka przekwalifikowała dwie z trzech rur budowanego 
rurociągu ze środków trwałych w budowie do zapasów uznając,  iŜ w chwili obecnej nie zamierza wykorzystywać ich w 
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charakterze środków trwałych Spółki jak początkowo przewidywała.  Jedną  z przyczyn takiej decyzji było duŜe 
zainteresowanie firm telekomunikacyjnych nabyciem lub długoletnią  dzierŜawą  (leasingiem) infrastruktury 
telekomunikacyjnej,  które pojawiło się w ostatnim okresie. 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej w latach 2004-2006 oraz w 3 kw. 2007 r. wyniosły 
odpowiednio: -5 335 tys. zł, -2 537 tys. zł, -14 748 tys. zł oraz -9 431 tys. zł i związane były z nabyciem rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej w latach 2004-2006 oraz w 3 kw. 2007 r. wyniosły odpowiednio: 
1 564 tys. zł, 9 484 tys. zł, 21 271 tys. zł oraz 30 884 tys. zł. W latach 2004-2005 na wartość przepływów z działalności 
finansowej największe znaczenie miały wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek, wartość zaciągniętych poŜyczek 
w 2005 roku wyniosła 10 019 tys. zł. W 2006 roku wartość przepływów zdeterminowana była poprzez wpływy z tytułu 
emisji obligacji w kwocie 13 346 tys. zł oraz wydania udziałów w kwocie 5 757 tys. zł, a takŜe zaciągniętych kredytów i 
poŜyczek w kwocie 4 123 tys. zł. W pierwszych 3 kw. 2007 r. ujemny wpływ na przepływy pienięŜne z działalności 
finansowej miały spłaty kredytów i poŜyczek w kwocie 14 760 tys. zł, natomiast w dodani sposób wpłynęły środki  
pozyskane z emisji akcji w kwocie 21 823 tys. zł  i obligacji w kwocie 21 800 tys. zł netto. 
Grupa kapitałowa od 3 lat finansuje działalność operacyjną i inwestycyjną środkami pozyskanymi z kredytów i emisji 
dłuŜnych papierów wartościowych. Wynika to przede wszystkim z prowadzonej duŜej inwestycji  w budowę własnej sieci 
telekomunikacyjnej oraz sieci przeznaczonej na sprzedaŜ, co ma odzwierciedlenie w postaci przyrostu rzeczowego majątku 
trwałego i wartości zapasów przeznaczonych na sprzedaŜ. Na przełomie 2006 i 2007 roku inwestycja w budowę sieci własnej 
została częściowo oddana do uŜytku i zaczęła generować dodatnie przepływy operacyjne.   

10.3. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA 
EMITENTA 

W strukturze finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2007 r. przewagę miały kapitały własne, które 
stanowią 56,96% pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta. Zobowiązania na koniec września 2007 r. stanowią 43,04% sumy 
bilansowej. Od 30 września 2007 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze finansowania Emitenta. Spółka przewiduje, Ŝe 
w najbliŜszych latach nastąpi zwiększenie udziału finansowania działalności kapitałami własnymi w związku z emisją akcji 
serii E. Potrzeby kredytowe Grupy Kapitałowej Emitenta związane są z realizacją programu inwestycyjnego, wartością 
pozyskanych kontraktów oraz tempem rozwoju Grupy. Grupa zamierza pozyskać na inwestycje kwotę 134 mln zł, z czego 98 
mln zł netto z emisji akcji serii E, 16 mln zł z emisji obligacji zabezpieczonych oraz 20 mln zł z kredytu inwestycyjnego.  

10.4. JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW 
KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY, LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA 
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA 

Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały, lub które mogłyby mieć 
bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

10.5. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO 
ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PKT 5.2.3. 
I 8.1. 

Długoterminowe plany rozwoju przewidują realizację kolejnego etapu obejmującego 1.464 km linii światłowodowych, 
w tym 1154 km objęte kontraktem z PCSS, biegnących w relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – 
Białystok – Lublin – Zamość – Rzeszów – Tarnów – Kraków, wraz z odgałęzieniami:  

1) Zamość – granica Państwa w Hrebenne,  
2) Białystok – granica Państwa Kuźnica Białostocka,  
3) Suwałki – granica Państwa Ogrodniki,  
4) Elbląg – granica Państwa Braniewo. 

Środki potrzebne na realizację ww. inwestycji szacowane są łącznie na kwotę: 100 mln, zł. W tym: 
• 74,5 mln, zł – na zakończenie II etapu inwestycji objętego kontraktem z PCSS, 
• 22,5 mln, zł – na wybudowanie własnej sieci (głownie odcinka Lublin – Białystok), 
• 3 mln zł – na sprzęt niezbędny do wybudowania sieci. 

 
Spółka nie wyklucza, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych moŜliwości, zakupu podmiotów prowadzących działalność 
zbieŜną z zakresem działania Grupy Kapitałowej HAWE S.A. W tym celu w ramach planowanego pozyskiwania środków na 
inwestycje Spółka rezerwuje ok. 10 mln zł na ewentualne akwizycje. 
 
Zakłada się równieŜ inwestycję w sprzęt opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 i 5.2.3 pozwalający na świadczenie usług 
operatorskich. Szacowany koszt zakupu urządzeń to 21 mln zł. 
 
Łącznie długoterminowo Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza pozyskać kwotę 134 mln, zł. w następujący sposób: 

• 98 mln, zł netto z emisji akcji serii E, 
• do 16 mln w ramach emisji obligacji zabezpieczonych, 
• 20 mln z kredytu inwestycyjnego. 
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Zysk roku 2008 będzie stanowił rezerwę inwestycyjną dopełniającą środki uzyskane z pozostałych źródeł. 
Dodatkowo środki posłuŜą dalszemu rozwojowi pakietu świadczonych usług, a w szczególności rozbudowy: 

1) systemów IP, 
2) systemów radiowych, 
3) rozwinięcie systemu telewizji cyfrowej. 

11. BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 
Emitent nie prowadzi prac badawczo – rozwojowych. Nie posiada teŜ patentów ani licencji poza licencjami dotyczącymi 
programów komputerowych. 

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE 
W PRODUKCJI, SPRZEDAśY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH 
I CENACH SPRZEDAśY 

Aktualne inwestycje operatorów telefonii komórkowej jak i stacjonarnej, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw 
państwowych i prywatnych sprzyjają rozwojowi usług budownictwa telekomunikacyjnego oferowanym przez 
PBT Hawe sp. z o.o. Rząd Polski we współpracy z Unią Europejską podejmuje wiele działań mających na celu rozwój 
infrastruktury szerokopasmowej. Przykładem tego jest rozpoczęcie przygotowań do projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej”, w którym na projekt sieci przeznaczono ok. 300 milionów euro. Wynika to z faktu, iŜ aktualnie nie ma 
szybszego i bardziej stabilnego medium słuŜącego do przesyłu danych. Przewidujemy, Ŝe poziom inwestycji w budownictwo 
telekomunikacyjne będzie w dalszym ciągu systematycznie wzrastał. 
Wytworzenie usług w takim rodzaju działalności jakim jest budownictwo telekomunikacyjne jest w duŜej mierze uzaleŜnione 
od czynników zewnętrznych. W pierwszej połowie 2007 roku wzrosły ceny usług budownictwa, a takŜe projektów 
telekomunikacyjnych. Przypuszczalnie tendencja ta utrzyma się w najbliŜszych latach. Jest to spowodowane głównie 
wzrostem cen opisanych poniŜej dóbr pośrednich słuŜących wytwarzaniu usług projektowo – wykonawczych w dziedzinie 
budownictwa telekomunikacyjnego.  
Od początku roku 2007 w Polsce mamy do czynienia z podwyŜką wynagrodzeń w niemal wszystkich gałęziach gospodarki. 
Jest to jeden z czynników mających wpływ na wzrost kosztów ponoszonych przez firmy zarówno projektowe jak 
i wykonawcze. Zapowiadane przez analityków wzrosty płac pozwalają sądzić, Ŝe czynnik ten będzie dalej powodował wzrost 
cen usług budownictwa telekomunikacyjnego.   
Wraz ze wzrostem płac rosną koszty związane z usługami świadczonymi przez podwykonawców. Jest to równieŜ jeden 
z elementów mających wpływ na końcową produkcję i wzrost jej kosztów. 
Od początku roku 2007 mamy do czynienia ze wzrostem cen materiałów uŜywanych do budowy sieci światłowodowych. Jest 
to spowodowane w głównej mierze wzrostem cen surowców uŜywanych do produkcji materiałów wchodzących w skład sieci 
światłowodowych. 
Elementem mającym duŜy wpływ na projekty są pozwolenia udzielane przez właścicieli terenu, na którym projektowana jest 
sieć światłowodowa. Ceny oraz czas udzielenia takich pozwoleń nie są uwarunkowane prawem, co powoduje, Ŝe są one 
nieprzewidywalne. Jest to czynnik w duŜej mierze losowy, czasem nie pozwalający na zamknięcie projektu w określonych 
ramach czasowych.  
Firma nie wytwarza produktów oraz nie magazynuje materiałów słuŜących do budowy sieci szerokopasmowych. Posiadanie 
duŜej ilości zapasów nie jest potrzebne, gdyŜ wszystkie materiały zamawiane są na bieŜąco i dostarczane na teren budowy 
przed jej rozpoczęciem. 
 
Rosnące ceny usług budownictwa telekomunikacyjnego 
 
Ceny utrzymujące się na rynku budownictwa i projektów telekomunikacyjnych a takŜe ceny oferowane na przetargach od 
początku 2007 roku systematycznie rosną. Takie kształtowanie się cen pozwala na utrzymanie dotychczasowej marŜy 
pomimo rosnących kosztów. DuŜy wpływ na ten stan rzeczy ma ciągle rosnący popyt na sieci szerokopasmowe oraz duŜe 
inwestycje rządowe w tej sferze. Wszystkie te czynniki zapowiadają ciągły wzrost zainteresowania branŜą w jakiej operuje 
PBT Hawe Sp. z o.o. a tym samym na przewidywanie coraz większych zysków.  
 
 
Zwiększone zapotrzebowanie na usługi budownictwa telekomunikacyjnego oraz wzrost cen tych usług będzie miał 
decydujący wpływ na kształtowanie się rosnącej tendencji sprzedaŜy w tym sektorze. PBT Hawe Sp. z o.o., będąca jedną z 
największych firm wykonawczych w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego, będzie miała znaczący udział we wzroście  
sprzedaŜy tych usług. W okresie ostatniego roku dało się równieŜ zauwaŜyć zwiększone zainteresowanie operatorów 
telekomunikacyjnych moŜliwością zakupu lub dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Tendencje te nasiliły się szczególnie w okresie ostatnich kilku miesięcy. Stwarza to moŜliwość szybkiego i znaczącego 
wzrostu sprzedaŜy dla firm posiadających odpowiednią infrastrukturę takich jak PBT Hawe Sp. z o.o. 
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12.2. JAKIEKOLWIEK ZNANE TENDENCJE, NIEPEWNE ELEMENTY, 
śĄDANIA, ZOBOWIĄZANIA LUB ZDARZENIA, KTÓRE WEDLE 
WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY 
WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA 

Poza informacjami wymienionymi w pkt. 12.1 oraz czynnikami ryzyka wymienionymi w części II Czynniki Ryzyka 
niniejszego Prospektu emisyjnego, Emitentowi nie są znane inne informacje o tendencjach, niepewnych elementach, 
Ŝądaniach, zobowiązaniach lub zdarzeniach, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. 
 

13. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 
Emitent nie przewiduje wystąpienia w roku 2008 zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na bieŜącą działalność, realizację 
programu inwestycyjnego ani na rozwój nowych usług. 
  

13.1. OŚWIADCZENIA WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOśENIA, NA 
KTÓRYCH EMITENT OPIERA SWOJE PROGNOZY LUB SZACUNKI 

I. ZałoŜenia do szacunkowych wyników za 2007 r. oraz prognozowanych informacji finansowych za 2008 r., 
niezaleŜne od Emitenta 

1. Zarząd Emitenta przygotowując prognozowane informacje finansowe, które zostały opracowane na podstawie 
planu prowadzenia działalności Emitenta i grupy kapitałowej powstałej w 2007 roku, wykorzystał informacje 
z dostępnych na rynku analiz i raportów na temat rynku i zachodzących na nim tendencji. 

2. Emitent nie posiada wpływu na kształtowanie polityki podatkowej Państwa, której zmiany mogą wpłynąć na 
zmianę wyników prezentowanych w prognozach. 

3. Emitent nie posiada wpływu na kształtowanie polityki finansowej oraz inwestycyjnej polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstw w branŜach obejmujących typowe dla Emitenta rodzaje działalności. 

4. NiezaleŜnymi od Emitenta są: sytuacja makroekonomiczna w Polsce i ściśle z nią związanych popyt na usługi 
telekomunikacyjne i inne usługi IT, a takŜe zmiany kursów walut względem złotego, czy teŜ zmiany stóp 
procentowych. 

5. Spółka w swoich projekcjach finansowych zakłada stabilność cen większości usług oraz rosnącą liczbę abonentów. 
W efekcie prognozuje się znaczący wzrost przychodów. W przypadku pojawienia się silnej konkurencji na rynku 
moŜe istnieć ryzyko obniŜenia cen usług świadczonych przez Emitenta, w celu osiągnięcia zakładanych przyrostów 
klientów. 

6. Zakłada się w projekcjach finansowych, Ŝe Emitent będzie prowadził działalność w obszarze nowych technologii. 
Prowadzenie działalności w tak szybko zmieniającym się środowisku wiąŜe się z ryzykiem wprowadzenia przez 
konkurentów nowych usług, które mogą znacząco obniŜyć popyt na produkty Spółki. 

7. Spółka świadczy usługi budowy sieci telekomunikacyjnych, których budowanie wymaga uprzedniego uzyskania 
niezbędnych zgód i zezwoleń. Stosowanie przepisów prawa regulującego uzyskiwanie niezbędnych zgód 
i zezwoleń charakteryzuje się znaczną przewlekłością, co rodzi liczne rodzaje ryzyka dla efektów ekonomicznych 
osiąganych przez Emitenta. Proces aktualizacji map dla poszczególnych budów ze względu na niewydolność 
powiatowych ośrodków geodezyjno–kartograficznych opóźniających wydawanie materiałów trwa niejednokrotnie 
nawet 6 miesięcy. Postępowanie administracyjne o decyzję ustalającą inwestycję celu publicznego trwa w praktyce 
nawet do 9 miesięcy. Ponadto w wielu przypadkach uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, konieczne jest uzyskanie 
zgody wojewody (tereny zamknięte oraz drogi krajowe i wojewódzkie), co dodatkowo wydłuŜa procedurę. Jednak 
nawet uzyskanie prawidłowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie gwarantuje uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w jednoznacznie (ustawowo) określonym terminie. Organy wydające decyzje 
o pozwoleniu na budowę, pomimo zobligowania prawem do dotrzymania terminu 65 dni, zazwyczaj potrzebują na 
wydanie decyzji ponad 3 miesiące. Przewlekłość procedur administracyjnych moŜe powodować niemoŜliwość 
dotrzymania terminów realizacji budów, co moŜe nieść konsekwencję w postaci stosowania kar umownych 
i powodować spadek rentowności poszczególnych kontraktów. 

 
Generalnie załoŜono, Ŝe działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, w latach 2007 i 2008: 

− będzie przebiegała w korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, przewidywanych dla ogółu polskiej 
gospodarki, 

− będzie się mogła rozwijać szybciej niŜ ogół gospodarki krajowej, co wynika z optymistycznych oczekiwań, jakie są 
formułowane, w dostępnych Emitentowi analizach i prognozach opisujących rynki związane z usługami 
telekomunikacyjnymi, telewizją cyfrową czy usługami dostępu do Internetu. 

Proces sporządzania szacunku wyniku roku 2007 i prognozy wyniku roku 2008 oparto na następujących, zasadniczych 
załoŜeniach:  

− przyjęto ceny stałe w okresie prognozy, zatem w prognozach przychodów i kosztów pominięto wpływ inflacji, 
− część przychodów i kosztów operacyjnych była prognozowana przy załoŜeniu, Ŝe kurs wymiany PLN / USD 

wyniesie: 
w roku 2007 – 2,79, 
w roku 2008 – 2,70.  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym przyjęto na stałym poziomie 19% w latach 2007 – 2008. 
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II. ZałoŜenia do szacunkowych wyników za 2007 r. oraz prognozowanych informacji finansowych za 2008 r., zaleŜne 
od Emitenta 
Jako załoŜenia zaleŜne od Emitenta przyjęto, wynikające z planów czynności i działania mające skutkować kontynuacją 
w świadczeniu usług juŜ wcześniej realizowanych (budowa sieci telekomunikacyjnych) lub rozpoczęciem i rozwojem 
nowych usług (usługi telewizyjne, głosowe, dzierŜawa i sprzedaŜ włókien światłowodowych i infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz dostęp operatorski do Internetu). Przyjmuje się, w budowie prognoz, Ŝe czynniki opisane w punkcie 
13.1.I. (niezaleŜne od Emitenta) nie będą istotnie wpływać na zmianę uwarunkowań działania w okresie prognozy. 

ZałoŜenia do szacunku wyniku roku 2007 i prognozy na rok 2008 zaprezentowane są w następujący sposób: 

1. ZałoŜenia dotyczące przychodów, w podziale na poszczególne rodzaje produktów, 

2. ZałoŜenia dotyczące kosztów operacyjnych, 

3. Pozostałe załoŜenia przychodowo – kosztowe. 

 

ZałoŜenia dotyczące przychodów, w podziale na poszczególne produkty. 

Zakłada się, Ŝe przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej będą pochodziły z działalności operacyjnej: 

� PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką PBT Hawe 

� PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką Fone. 

Nie zakładano by w prognozowanym okresie HAWE S.A. osiągała przychody operacyjne.  

Wartość przychodów szacowanych na rok 2007 i prognozowanych na rok 2008, w podziale dla poszczególnych podmiotów, 
przedstawiono w Tabel 13.1. 

Tabela 13.1 Szacowane i prognozowane przychody ze sprzedaŜy w podziale na poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej 

  jedn. 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy [tys. zł] 85 536 57 305 

Przychody netto ze sprzedaŜy (PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką PBT Hawe) [tys. zł] 72 645 54 555 

Przychody netto ze sprzedaŜy (PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką Fone) [tys. zł] 12 891 2 750 

Przychody netto ze sprzedaŜy (HAWE S.A.) [tys. zł] 0 0 

Źródło: Emitent 
 

Jak podano w powyŜszej tabeli szacowana i prognozowana wartość przychodów: 

− w roku 2007 pochodzić będzie z działalności wykonywanej przez PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką PBT Hawe (95,20% 
przychodów Grupy Kapitałowej), 

− w następnych latach udział przychodów ze sprzedaŜy pod marką Fone w przychodach Grupy będzie wzrastał i tak w roku 
2008 przychody ze sprzedaŜy powinny być rozłoŜone w następujący sposób: 

• PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką PBT Hawe (84,93% przychodów Grupy Kapitałowej), 

• PBT Hawe Sp. z o.o. pod marką Fone (15,07% przychodów Grupy Kapitałowej). 

Takie załoŜenia wynikają z planów operacyjnych Grupy Kapitałowej i pozostają w bezpośrednim związku z planowaną 
strukturą sprzedaŜy poszczególnych produktów: 

− „tradycyjnych” produktów tj. działalności polegającej na budowie i sprzedaŜy sieci telekomunikacyjnych, co jest 
i w prognozowanym okresie pozostanie, podstawową domeną działania PBT Hawe Sp. z o.o. 

− nowych produktów, które będą rozwijane pod marką Fone: 

• usług telewizyjnych, 

• usług głosowych, 

• dzierŜawy włókien światłowodowych oraz łączy cyfrowych, 

• dostępu do Internetu. 

Prognozowaną i szacunkową strukturę przychodów, wg rodzaju produktów, przedstawia Tabela 13.2. 

Tabela 13.2 Szacowane i prognozowane przychody ze sprzedaŜy w podziale na poszczególne rodzaje produktów 

  Jedn. 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów [tys. zł]        85 536           57 305     
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budowa i sprzedaŜ sieci telekomunikacyjnych [tys. zł]          71 845             50 755    

sprzedaŜ usług TV [tys. zł]          1 522               0     

sprzedaŜ usług głosowych (VoIP) [tys. zł]          1 798               2 200     

sprzedaŜ usług dostępu do Internetu [tys. zł]            2 871               100    

dzierŜawa łączy telekomunikacyjnych [tys. zł]            4 044               50     

sprzedaŜ sprzętu telekomunikacyjnego i inne [tys. zł]            3 456              4 200     

Źródło: Emitent 

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych 

Jednym z największych odbiorców usług Spółki jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).  

PBT Hawe Sp. z o.o. zbudowała, buduje i planuje zbudować 4 odcinki (Etap 1 – 4) sieci telekomunikacyjnej dla PCSS: 

• Odcinek o długości 1 286 km w latach 2004 – 2006, przychód w wysokości 51 000 tys. zł, 

• Odcinek o długości 1 154 km w latach 2006 - 2008, przychód w wysokości 30 442 tys. zł.  

W razie podjęcia decyzji o wybudowaniu dalszych odcinków sieci w celu zamknięcia „ringu” wokół całej Polski, inwestycje 
będą wykonywane w latach 2009 i następnych. W takim przypadku spółka zamierza pozyskać współinwestora, co – 
podobnie jak w przypadku kontraktu z PCSS – pozwoliłoby na znaczne obniŜenie kosztów inwestycji. 

Dla Grupy Kapitałowej, budowa własnych sieci telekomunikacyjnych jest istotnym elementem strategii, bowiem pozwoli 
rozwijać produkty, których sprzedaŜ jest warunkowana posiadaniem sieci. Schemat planowanej sieci optycznej 
PBT Hawe Sp. z o.o. przedstawia Rysunek 13.1. 

 

Rysunek 13.1  Schemat planowanej sieci telekomunikacyjnej Spółki 

 

 
 

Jak juŜ zaznaczono wcześniej, w roku 2007 podstawowa część przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzi z budowy 
i sprzedaŜy sieci telekomunikacyjnych. 

Jednak juŜ w kolejnym roku załoŜono, Ŝe coraz większe znaczenie dla tworzenia przychodów Grupy Kapitałowej będą miały 
równieŜ inne produkty, rozwijane pod marką Fone przy wykorzystaniu posiadanej przez PBT Hawe Sp. z o.o. sieci 
telekomunikacyjnej. 
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Tabela 13.3  ZałoŜenia dotyczące szacunków i prognoz przychodów z operatorskiego dostępu do Internetu 

  Jedn. 2008 2007 

Dostęp do Internetu operatorski tys. zł. 2 871 100 

Źródło: Emitent 

Pozostałe przychody zaliczane do przychodów ze sprzedaŜy 

W załoŜeniach na lata 2007 i 2008 przyjęto równieŜ, Ŝe osiągane będą przychody: 

� ze sprzedaŜy operatorom sprzętu do realizacji usług transmisji danych i dostępu do internetu (w ramach przychodów ze 
sprzedaŜy produktów), 

� a takŜe przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów nabywanych przez Spółkę i sprzedawanych podwykonawcom, 
przeznaczonych na budowę sieci. Taka sprzedaŜ ma miejsce wtedy, gdy Spółka – wykorzystując skalę działalności – 
moŜe uzyskać korzystniejsze ceny niŜ podwykonawca.  

Wartość szacowanych i prognozowanych przychodów w wymienionych wyŜej grupach prezentuje Tabela 13.4 

Tabela 13.4 ZałoŜenia dotyczące szacunków i prognoz przychodów ze sprzedaŜy sprzętu oraz towarów i materiałów 

  Jedn. 2008 2007 

Przychody ze sprzedaŜy sprzętu [tys. zł] 2 536 350 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów [tys. zł] 600 3 850 

Źródło: Emitent 

 

ZałoŜenia dotyczące kosztów operacyjnych 

Świadczenie usług będzie wymagało ponoszenia kosztów specyficznych dla danych usług oraz kosztów ogólnozakładowych, 
których nie moŜna bezpośrednio przypisać danej usłudze (np. wynajem biura). Koszty specyficzne dla poszczególnych usług 
przedstawione są w Tabeli 13.5. 

Tabela 13.5 Szacunek i prognoza kosztów operacyjnych specyficznych dla poszczególnych usług 

  Jedn. 2008 2007 

Koszty operacyjne [tys. zł] 63 164 25 098 

Budowa i sprzedaŜ sieci telekomunikacyjnych [tys. zł] 48 949 18 858 

SprzedaŜ produktów (TV, VOIP, Internet) [tys. zł] 8 021 2 350 

Sprzęt i inne [tys. zł] 2 694 3 850 

DzierŜawa włókien [tys. zł] 3 500 40 

Źródło: Emitent 

 

Koszty specyficzne dla kaŜdej z czterech głównych grup usług są opisane poniŜej. 

Budowa sieci telekomunikacyjnych 

PoniewaŜ wraz z budową sieci telekomunikacyjnej dla ICHB PAN - PCSS, budowana jest własna sieć telekomunikacyjna, 
Spółka ponosi koszty budowy dla ICHB PAN - PCSS oraz nakłady inwestycyjne związane z budową własnej sieci 
telekomunikacyjnej: 

− trzy rury w pięciootworowym rurociągu na odcinkach: 

o Elbląg –  Białystok z odgałęzieniem do Granica Państwa w Ogrodnikach 

o Lublin – Zamość – Rzeszów – Kraków z odgałęzieniem do Granicy Państwa Hrebenne 

− Cztery rury w sześciootworowym rurociągu na odcinku Gdańsk – Elbląg 

− Pięć rur w pięciootworowym rurociągu (inwestycja własna bez współpracy z PCSS) na odcinku Białystok – Lublin. 

Własna sieć światłowodowa będzie wykorzystywana do świadczenia usług telekomunikacyjnych pod marką Fone. Część 
włókien zostanie wydzierŜawiona. Dodatkowe rurociągi światłowodowe zostaną przeznaczone do sprzedaŜy lub 
długoterminowej dzierŜawy, w przypadku relacji: 

− Elbląg – Białystok z odgałęzieniem do Granica Państwa w Ogrodnikach – sprzedaŜ jednego rurociągu, 
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− Lublin – Zamość – Rzeszów – Kraków z odgałęzieniem do Granicy Państwa Hrebenne – sprzedaŜ jednego 
rurociągu, 

− Gdańsk – Elbląg – sprzedaŜ dwóch rurociągów, 

− Białystok – Lublin – sprzedaŜ trzech rurociągów. 

Telewizja 

Koszty udostępniania kanałów telewizyjnych są to przede wszystkim koszty uzyskania kontent’u (zakup programów od 
dostawców).  

Zakłada się, Ŝe udział kosztów kontent’u w przychodach z oferowania dosyłu pakietów cyfrowych Premium wyniesie 62%. 

Zakłada się, Ŝe urządzenie Set-Top-Box będzie odsprzedawane operatorom CATV z minimalną marŜą. 

Z uwagi na fakt, iŜ obecnie trwa faza inwestycyjna w system telewizji cyfrowej poza kosztami instalacji, uruchomienia 
i eksploatacji brak jest innych kosztów stałych.  

Koszty takie pojawiają się po upływie okresu gwarancji, w postaci kosztów supportu stanowiących ok. 5% wartości 
zakupionego systemu. 

W celu rozpoczęcia świadczenia usług danemu abonentowi Spółka ponosi koszty instalacji/logistyki wynoszące 1 USD na 
abonenta. PoniewaŜ w trakcie roku występuje fluktuacja ilości abonentów (cześć abonentów rezygnuje z usług), liczbę 
instalacji zwiększa się o 1% miesięcznie. 

Jednocześnie Spółka będzie ponosiła koszty marketingu i sprzedaŜy. Zakładano je w przeliczeniu na 1 abonenta. 

Wszelkie koszty przewidziane w ramach marketingu związane z pozyskaniem klienta zakładają aktywne wspieranie 
operatorów CATV w zakresie promocji usługi telewizji cyfrowej w ich sieciach, poprzez współfinansowanie róŜnych metod 
aktywnej sprzedaŜy. 

DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu 

W przypadku dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu, Spółka będzie ponosiła następujące koszty: 

• opłaty za dostęp do polskich i światowych zasobów Internetu, 

• koszty usług kolokacji, 

• koszty utrzymywania systemów (DWDM, IP, systemy radiowe), 

• koszty dzierŜawy i utrzymania pomieszczeń i obiektów, 

• koszty zuŜycia energii. 

Usługi głosowe 

ZałoŜono koszty opłat interconnectowych na rynkach międzyoperatorskich dla realizacji usługi terminacji połączeń. Koszty 
związane ze świadczeniem usług głosowych prognozowano w oparciu o marŜe moŜliwe do uzyskania. ZałoŜono teŜ, Ŝe 
dodatkowo, ponoszone będą koszty wsparcia technicznego dla potrzeb systemów usług głosowych na poziomie 5 000 USD 
miesięcznie w latach 2007 – 2008. 

Pozostałe koszty 

Oprócz kosztów opisanych powyŜej, Spółka będzie ponosiła koszty sprzedanych towarów i materiałów, koszty amortyzacji 
oraz koszty ogólnego zarządu przedstawione w Tabeli 13.6. 

Tabela 13.6 Szacunek i prognoza kosztów ogólnego zarządu 

  Jedn. 2008 2007 

PBT Hawe Sp. z o.o. i HAWE S.A. [tys. zł] 15 000 12 530 
Źródło: Emitent 

 

Pozostałe załoŜenia przychodowo - kosztowe 

ZałoŜono, Ŝe Spółka będzie odnotowywała przychody finansowe róŜne od dywidend, odsetek, zysku ze zbycia inwestycji 
oraz aktualizacji wartości inwestycji. Wysokość tych przychodów będzie miała jednak charakter marginalny. 

W przypadku kosztów finansowych, Spółka będzie ponosiła koszt odsetek oraz inne koszty finansowe. Wysokość innych 
kosztów finansowych będzie indeksowana w kaŜdym okresie średniookresową stawką inflacji, z wartością bazową na 
poziomie z pierwszej połowy 2006 roku. 
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13.2. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
DOTYCZĄCY PRZEDSTAWIONEJ PROGNOZY WYNIKÓW ORAZ 
WYNIKÓW SZACUNKOWYCH 

 

Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta  
Z usługi poświadczającej sprawdzenia wybranych elementów wyników szacunkowych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 

oraz prognozowanych informacji finansowych sporządzonych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.  
 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu HAWE S.A.  
    
       
Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były wybrane elementy wyników szacunkowych za 2007 
rok oraz prognozowanych informacji finansowych za 2008 rok Grupy Kapitałowej HAWE Spółka Akcyjna, w skład której 
wchodzą: HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Legnicy.  
 
Na szacunkowe dane finansowe za 2007 rok składają się zdarzenia gospodarcze dotyczące 2007 roku, w tym równieŜ jeszcze 
nie ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. Natomiast na prognozowane informacje finansowe za 2008 
rok składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach i hipotezach prognozy rachunku zysków i 
strat. Wszystkie dane wyraŜone są w tys. zł: 
 

 Jedn.  2007 2008 
Przychody ze sprzedaŜy  [tys. zł]  57 305 85 536 
Zysk (strata) brutto [tys. zł]  18 877 5 722 
 
 
Wyniki szacunkowe i prognoza wyników oraz istotne załoŜenia i zdarzenia leŜące u ich podstaw zamieszczone zostały w 
punktach 13.1 i 13.3. dokumentu rejestracyjnego sporządzonego przez Emitenta. Za sporządzenie szacowanych oraz 
prognozowanych informacji finansowych, w tym takŜe załoŜeń, na których je oparto, odpowiada wyłącznie Zarząd Emitenta. 
 
Naszym zadaniem było, na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, wyraŜenie wniosku o tych szacunkach i prognozie 
wyników. 
 
Prace przeprowadziliśmy zgodnie z: 

− normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Zasady postępowania podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, 
wykonywanych przez biegłych rewidentów”, wydaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

− Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych: nr 3000 „Usługi atestacyjne inne niŜ badania i przeglądy 
historycznych informacji finansowych” oraz nr 3400 „Badanie prognozowanych informacji finansowych” 
wydanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych (IFAC). 

 
Prace te obejmowały rozwaŜenia czy szacunki i prognoza wyników zostały prawidłowo ustalone w oparciu o księgi 
rachunkowe i ujawnione załoŜenia, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta. Standardy nakładają na 
nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia szacowanych i prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby 
uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe szacowane i prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych 
nieprawidłowości. 
 
Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy tak, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za 
niezbędne dla uzyskania umiarkowanej pewności, Ŝe szacunek i prognoza wyników została prawidłowo sporządzona na 
podstawie ksiąg rachunkowych, szacunków nieujętych jeszcze zdarzeń gospodarczych a takŜe podanych załoŜeń oraz Ŝe 
zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami przyjętymi przez Emitenta. 
 
Sprawdzając dowody uzasadniające wyniki szacunkowe za 2007 rok oraz załoŜenia przyjęte przez Zarząd Emitenta do 
prognoz na 2008 rok, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, Ŝe nie stanowią one racjonalnej podstawy 
szacowanych i prognozowanych informacji finansowych o ile Emitent pozyska finansowanie na program inwestycyjny 
niezbędny do realizacji załoŜonych przychodów. 
 
PoniewaŜ prognoza wyników za 2008 rok oraz załoŜenia, na których jest oparta, odnoszą się do przyszłości i z tej przyczyny 
mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, nie wypowiadamy się co do tego czy rzeczywiste wyniki będą 
odpowiadały tym, które zostały przedstawione w prognozie oraz czy róŜnice będą istotne. 
 
Naszym zdaniem, wyniki szacunkowe za 2007 rok oraz prognoza wyników za 2008 rok obejmujące przedstawione wyŜej 
dane liczbowe zostały prawidłowo opracowane na podstawie załoŜeń i zdarzeń wskazanych w punkcie 13.1. części IV 
Prospektu, zaś zastosowane zasady rachunkowości są zgodne zasadami rachunkowości przedstawionymi w punkcie 20 części 
IV Prospektu. 
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Niniejszy raport jest wymagany przez Rozporządzenie (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonujące 
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz 
formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 
30.04.2004 r.) i wydajemy go wyłącznie w celu spełnienia tego obowiązku. 
 
 
 

  
 

Rafał Barycki  
Biegły rewident nr 10744/7805 

 Rafał Barycki  
Biegły rewident nr 10744/7805 

Członek Zarządu 
……………………………………. 

 
 

 ……………………………………. 

PKF CONSULT sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17 
01-747 Warszawa 

Oddział Regionalny Zachód 

 Podmiot uprawniony do badania 
Sprawozdań finansowych nr 477 

 
 
 
Wrocław, 23 stycznia 2008 r. 
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13.3. SZACUNKOWE ORAZ PROGNOZOWANE WYBRANE ELEMENTY 
SKONSOLIDOWANEGO   RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W TYS. ZŁ) 

PoniŜej zamieszczone zostały szacunkowe wyniki za 2007 r. oraz prognoza wyników działalności na rok 2008, obejmujące 
działalność HAWE S.A., PBT Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. sporządzona na podstawie załoŜeń określonych w 
rozdziale 13.1. 
 

Wyszczególnienie Jedn. 2008 prognoza 2007 szacunek 
Przychody ze sprzedaŜy  [tys. zł] 85 536 57 305 
Zysk (strata) brutto [tys. zł] 5 722 18 877 
MarŜa brutto [%] 6,68% 32,94% 
Źródło: Emitent 

13.4. OŚWIADCZENIE NA TEMAT AKTUALNOŚCI INNYCH 
OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości prospekt emisyjny sporządzony w związku z 
ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B zawierający prognozę wyników finansowych 
na lata 2007 i 2008 Grupy Kapitałowej HAWE S.A., w której załoŜył osiągnięcie w roku 2007: 

• skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy 104 339 tys. złotych 
• skonsolidowanego zysku brutto 1 760 tys. złotych. 

PowyŜsza prognoza sporządzona została przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości, jakie zostały 
zaprezentowane w danych historycznych Spółki, opartych na przepisach ustawy o rachunkowości, poniewaŜ Emitent nie 
zakończył jeszcze do chwili jej sporządzenia procesu wdraŜania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.   

 
Następnie Zarząd Spółki dokonał przekształcenia zawartej w prospekcie emisyjnym prognozy zgodnie z wymogami MSSF 
tj. po wprowadzeniu do pierwotnej prognozy zmian wynikających z odmiennych zasad przyjętych w MSR w stosunku do 
polskich przepisów. Przekształcona zgodnie z MSSF prognoza została podana do wiadomości publicznej w dniu 15 maja 
2007 roku w stanowisku Zarządu zamieszczonym w raporcie okresowym za I kwartał 2007 roku i zakładała osiągnięcie w 
roku 2007: 

• skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy 104 339 tys. złotych 
• skonsolidowanego zysku brutto 4 586 tys. złotych. 

Publikując skorygowaną prognozę Emitent poinformował o moŜliwości weryfikacji prognozy przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2007. Było to związane z przeglądem sprawozdania półrocznego przez audytora, 
pierwszym przeglądem sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR. Zdaniem Emitenta w procesie przeglądu 
sprawozdania finansowego za I półrocze przez audytora nastąpiłaby weryfikacja przyjętego przez Emitenta podejścia do 
niektórych skomplikowanych i trudnych problemów związanych z wdroŜeniem MSR (np. przejęcia odwrotnego, czy 
rozliczenia kontraktów długoterminowych), co do których Emitent nie miał pewności, o prawidłowości ich zaprezentowania i 
być moŜe korekta bądź uściślenie przyjętego podejścia.  

Zmiana wyników finansowych pokazanych w pierwotnej prognozie wynikała z szeregu przyczyn zarówno metodologicznych 
jak i merytorycznych. 

Zmiany metodologiczne były wynikiem półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego przez audytora. W trakcie audytu 
zostało zweryfikowane podejście spółki do kluczowych problemów mających wpływ na kształt sprawozdania finansowego 
spółki. Efektem była ostateczne ustalenie podejścia do kwestii rozliczania kosztów wspólnej z PCSS budowy sieci 
światłowodowej i do kwestii rozliczenia kosztu tzw. przejęcia odwrotnego spółki Ventus S.A. przez PBT Hawe: 

i. Prowadzona przez PBT Hawe Sp. z o.o. wspólna inwestycja budowy sieci światłowodowej rozliczana była 
dotychczas tak jak standardowy kontrakt długoterminowy. W trakcie przeglądu sprawozdania półrocznego wspólnie z 
audytorem uznano, iŜ takie podejście nie jest prawidłowe i nie odzwierciedla istoty zawartej z PCSS umowy. W 
rzeczywistości jest to wspólna inwestycja, w której kosztach partycypują obie strony. Udział stron w kosztach 
finansowania tej inwestycji określają precyzyjnie zawarte z PCSS umowy. Ustalone w tych umowach wynagrodzenie 
dla PBT Hawe za część sieci przeznaczoną dla PCSS jest w rzeczywistości udziałem PCSS w koszcie wspólnej 
inwestycji. Pozostałe koszty obciąŜają koszty inwestycji własnych PBT Hawe. Wynikiem zastosowania takiego 
rozwiązania było obniŜenie prognozowanego wyniku brutto o 1,578 mln zł. 

ii. Sposób ustalenia kosztu tzw. przejęcia odwrotnego Ventus S.A. przez PBT Hawe zastosowany przy sporządzaniu 
pierwotnej prognozy został w trakcie audytu sprawozdań półrocznych zakwestionowany przez audytora. 
Konsekwencją zmiany sposobu ustalenia kosztu przejęcia była zmiana wartości firmy ustalonej przy przejęciu. W 
pierwotnej prognozie ustalono ujemną wartość firmy w wielkości 3,3 mln zł, która została zaliczona do 
skonsolidowanych przychodów. Według skorygowanego podejścia, w wyniku połączenia powstała dodatnia wartość 
firmy zaliczona do aktywów i nie mająca wpływu na wynik. W skorygowanej prognozie nie było więc przychodów z 
odpisania ujemnej wartości firmy (moŜe niezbyt fortunnie określono to w informacji bieŜącej jako „znikniecie 
ujemnej wartości firmy”). 
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Obydwie te zmiany dające w sumie zmniejszenie wyniku o ok. 4,9 mln zł nie stoją w sprzeczności z faktem, iŜ całkowita 
zmiana wyniku brutto w prognozie na rok 2007 wyniosła tylko 2,33 mln zł. Skorygowana prognoza zawiera bowiem szereg 
innych zmian, z których część wpłynęła dodatnio na zmianę wyniku w stosunku do pierwotnej prognozy. 

 
Zweryfikowana i zaktualizowana prognoza zakłada osiągnięcie w roku 2007: 

• skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy 53 930 tys. złotych, 
• skonsolidowanego zysku brutto 2 255 tys. złotych. 

Nowa prognoza sporządzona została w oparciu o wstępne dane na koniec II kwartału, analizę stanu realizacji portfela 
zamówień, zmianę sposobu i harmonogramu wdraŜania niektórych usług teleinformatycznych w oparciu o posiadaną 
infrastrukturę światłowodową. 
 
Poza zmianami metodologicznymi związanymi z wdraŜaniem stosowania MSSF, na zmianę prognozy wpływ miały 
następujące czynniki merytoryczne mające wpływ głównie na zmniejszenie przychodów z 104,3 do 53,9 mln PLN: 

• Spółka świadczy m.in. usługi budowy sieci telekomunikacyjnych, których budowanie wymaga uprzedniego 
uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Stosowanie przepisów prawa regulującego uzyskiwanie niezbędnych zgód 
i zezwoleń charakteryzuje się znaczną przewlekłością, co powoduje opóźnienia w realizacji kontraktów i 
realizowaniem przychodu w kolejnym roku obrotowym. 

• Rezygnacja z wprowadzenia w 2007 r. produktu IPTV. Wobec trudności prawnych i technologicznych oraz zbyt 
duŜych nakładów inwestycyjnych i kosztów niezbędnych do dostarczenie usługi do operatorów ISP (Internet 
Service Provider) Zarząd podjął decyzję o zmianie strategii wprowadzania na rynek produktu związanego ze 
sprzedaŜą sygnału telewizyjnego. Postanowiono w pierwszym etapie rozpocząć sprzedaŜ sygnału telewizji 
cyfrowej dla operatorów sieci kablowych, którzy są technicznie i organizacyjnie przygotowani do wprowadzenia 
tej usługi, a rozprowadzanie sygnału IPTV opóźnić do czasu wypracowania właściwego modelu ekonomicznego 
dla tej usługi. Zmiana strategii spowodowała co prawda istotny spadek przychodów, ale pozwoliła na zachowanie 
odpowiedniej rentowności działalności spółki. Wyjaśnienia w tej sprawie spółka przekazała w raporcie bieŜącym 
nr 82/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku.  

• Spółka podjęła decyzję o przeznaczeniu do sprzedaŜy części infrastruktury światłowodowej w postaci rurociągu 
kablowego wytworzonego w tym celu. Wobec zainteresowania rynku zaproponowaną transakcją Spółka 
uwzględniła część planowanych dochodów i zysków z tej operacji w tym i następnym roku.  

 
Wymienione powyŜej czynniki i uwarunkowania miały wpływ na zmianę prognozy dotyczącej zarówno roku 2007 jak i 
prognozy na rok 2008. Największy wpływ na zmianę prognozy na rok 2008 miało obniŜenie prognozowanych przychodów z 
usług telewizji cyfrowej z prawie 33 mln do 1,5 mln z powodu wspomnianego wyŜej podzielenia wdraŜania tych usług na 
etapy i przesunięcia w czasie dostarczania usług telewizji cyfrowej do operatorów ISP. Ograniczenie przychodów z tych 
usług dotyczy równieŜ roku 2008. 
 
W raporcie bieŜącym nr 2/2008 z 4 stycznia 2008 r. Zarząd Hawe S.A. przekazał do publicznej wiadomości szacunek 
skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w roku 2007 weryfikujący prognozę opublikowaną w raporcie 
bieŜącym nr 82/2008 z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

Skonsolidowane przychody zostały oszacowane na poziomie 57.305 tys. złotych w stosunku do prognozy w wysokości 
53.930 tys. złotych. 

Skonsolidowany zysk brutto został oszacowany na poziomie 18.877 tys. złotych w stosunku do prognozy w wysokości 2.255 
tys. złotych.  

Wzrost szacunków przychodów i zysków w stosunku do prognoz wynika z zawarcia w grudniu przez spółkę zaleŜną PBT 
Hawe Sp. z o.o. trzech znaczących umów zbycia i dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej z firmami ATM S.A. i 
Archeron Capital Management Ltd. opisanych w punkcie 22.2.4 i 22.2.6 części rejestracyjnej prospektu.  
Po zakończeniu budowy i oddaniu do eksploatacji pierwszego odcinka ogólnopolskiej sieci światłowodowej PBT Hawe 
rozpoczęła realizację długoterminowych umów dzierŜawy części infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z MSR 17 PBT 
Hawe rozpoznaje tego typu długoterminowe umowy jako leasing finansowy i ujmuje przychody z tych umów odpowiednio w 
wynikach bieŜącego okresu. 
 
Znaczący wzrost zysku brutto pomiędzy prognozą ogłoszoną 6 sierpnia 2007 i szacunkiem ogłoszonym 4 stycznia 2008 r., 
przy jednoczesnym nieznacznym wzroście przychodów, wynika z innej struktury prognozowanej i przeprowadzonej 
transakcji. 
Prognoza ogłoszona 6 sierpnia 2007 zakładała sprzedaŜ infrastruktury wytworzonej w 2007 roku w ramach drugiego etapu 
budowy ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej po kosztach operacyjnych, które zostały oszacowane bardzo 
konserwatywnie (znacznie wyŜej niŜ koszty poniesione w latach 2004-2006), co powodowało prognozowanie istotnie 
mniejszego zysku.  
W rzeczywistości PBT Hawe Sp. z o.o. wydzierŜawiła oraz sprzedała część infrastruktury, która została wytworzona w latach 
2004 – 2006 przy stosunkowo niskich kosztach operacyjnych, co spowodowało spadek szacowanych kosztów operacyjnych z 
38,8 mln zł do 25,1 mln zł.i wykazanie w sporządzonym szacunku wyniku roku 2007 znaczącego wzrostu zysku brutto przy 
niewielkim wzroście przychodów. 
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13.5.  DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA. 

1) Efektywna stopa podatkowa odmienna od załoŜonej stawki podatkowej w wysokości 19% jest efektem zastosowania tej 
stawki do przychodów poszczególnych spółek grupy Hawe S.A. indywidualnie, a nie do skonsolidowanego wyniku całej 
grupy. Przedmiotem opodatkowania są bowiem poszczególne spółki, a nie grupa jako całość. W prognozie na  rok 2007 
załoŜone zostały straty w Hawe S.A. i Fone Sp. z o.o. i zysk tylko w PBT Hawe Sp. z o.o. Zysk ten jest znacząco wyŜszy niŜ 
skonsolidowany zysk brutto w prognozie dla całej grupy stąd efektywna stopa podatkowa w prognozie jest znacznie wyŜsza 
od 19%. Stawkę podatkowa w wysokości 19 % zastosowano do przychodów PBT Hawe. 

2) Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. nie posiada zawartych umów dotyczących 3 i 4 etapu budowy sieci.  

3) Prognozy opracowano w oparciu o przewidywane przez Emitenta terminy zakończenia poszczególnych odcinków sieci 
światłowodowej. Terminy te nie przekraczają terminów wynegocjowanych w aneksach podpisanych w dniu 21 listopada 
2007 r., opisanych w punkcie 22.1. 

4) Emitent nie przedstawia odrębnie wybranych danych finansowych spółek wchodzących w skład grupy Hawe za lata 2003-
2006, poniewaŜ w latach 2003-2005 i przez trzy kwartały 2006 r. grupa Hawe obejmowała tylko jedną spółkę  - PBT Hawe 
Sp. z o.o. 
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14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE 
ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 

14.1. DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ 
ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, śE EMITENT POSIADA 
STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚCIĄ 

W organach administracyjnych Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza jako organ 
nadzorczy. 

14.1.1. ZARZĄD 

Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek Rudziński. Funkcję Członka Zarządu pełni pan 
Andrzej Laskowski. 

 

Pan Marek RUDZIŃSKI – Prezes Zarządu 

Wiek: 50 lat. 

Adres miejsca pracy: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Prezes Zarządu 

Pan Marek Rudziński w przeszłości nie sprawował funkcji w organach administracyjnych Emitenta. 

Pan Marek Rudziński ma wykształcenie wyŜsze ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe o specjalności bankowość i finanse Paris Dauphine – SGH. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. Prowadzi takŜe działalność publicystyczną, doradczą i szkoleniową 
z zakresu finansów i zarządzania. 

Doświadczenie zawodowe:  

− 1986–1994 Sztandar Młodych - Zastępca Redaktora Naczelnego, 

− 1994–1995  Maximal S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

− 1995–1996 PKO BP - Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych,  

− 1996–2005 Polkomtel S.A. - Dyrektor Biura Finansowego, 

− 2005–2006 Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. - Dyrektor Finansowy, 

− III–VII 2006  Hydrobudowa Śląsk S.A. - Wiceprezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Marek Rudziński był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:  

− 2002 Kama Foods S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

− 2003–2004 Biuro informacji Gospodarczej „Infomonitor” – Członek Rady Nadzorczej, 

− 2005–2006 Puri – Pharma Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

− III–VII 2006  Hydrobudowa Śląsk S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

− X 2007-nadal PBT Hawe Sp. z o.o. w Legnicy – Członek Rady Nadzorczej. 

Spółka Kama Foods S.A. została postawiona w stan upadłości w dniu 5 czerwca 2003 roku, Pan Marek Rudziński nie był juŜ 
wówczas członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Marka Rudzińskiego oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- za wyjątkiem opisanego powyŜej przypadku Kama Foods S.A., w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca 
przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 
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Pan Andrzej LASKOWSKI – Członek Zarządu 

Wiek: 51 lat. 

Adres miejsca pracy: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Zarządu 

Pan Andrzej Laskowski w okresie od lutego 2007 do maja 2007 sprawował w organach Emitenta funkcję członka Rady 
Nadzorczej. 

Pan Andrzej Laskowski posiada wykształcenie wyŜsze ekonomiczne. Od wielu lat jest związany z rynkiem budowlanym jako 
doradca inwestycyjny i konsultant. Był specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi duŜych programów inwestycyjnych 
w REAS Konsulting, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Wydał szereg publikacji z zakresu 
instrumentów finansowych w budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych 
i instytucji kredytowych 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej Laskowski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:  

−  2002   "Mostostal Warszawa" S.A. – Członek Zarządu, 

−  X.2004-III.2006  "Maxer" S.A. z siedzibą w Poznaniu – Wiceprezes Zarządu, 

−  V.2006-X.2006 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

−  X.2006-II.2007 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Prokurent, 

−  V.2007-nadal Energopol Ukraina S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

− XII.2007-nadal PBT Hawe Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Andrzej Laskowski pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Maxer S.A. – spółki prowadzącej działalność w zakresie 
budownictwa przemysłowego i ogólnego – z zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji i naprawy spółki w sytuacji 
głębokiego zadłuŜenia wobec niemoŜności oddłuŜenia spółki oraz zaistnienia przesłanek zgodnie z Ksh, 30 stycznia 2005 
roku złoŜył wniosek o postawienie spółki w stan upadłości z moŜliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Poznaniu 
postanowił 21 marca 2005 roku o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością zawarcia układu, ale układ z wierzycielami nie doszedł 
do skutku i w tej sytuacji Sąd w dniu 28 kwietnia 2006 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Maxer S.A. 

Obecnie Pan Andrzej Laskowski nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani 
wspólnikiem w Ŝadnej (oprócz Emitenta, Energopol Ukraina S.A. i PBT Hawe Sp. z o.o.) spółce kapitałowej ani osobowej. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Andrzeja Laskowskiego oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- za wyjątkiem opisanego powyŜej przypadku Maxer S.A., w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),  

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 
 

14.1.2. RADA NADZORCZA 

Funkcje w Radzie Nadzorczej HAWE S.A. pełnią: 

Robert Szydłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Waldemar Wojciech Falenta  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Jarosław Dziewa – Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny, 

Krzysztof Jajuga  – Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny, 

Jarosław Marek Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny, 

Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny. 

 

Pan Robert SZYDŁOWSKI 

Wiek: 36 lat 

Adres miejsca pracy: ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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Pan Robert Szydłowski zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 27 marca 2007 roku. Uprzednio pełnione funkcje 
w organach Spółki: Członek Rady Nadzorczej – od 13 listopada 2006 do 19 marca 2007 roku. 

Pan Robert Szydłowski posiada wykształcenie wyŜsze. W 1995 r. ukończył kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu z tytułem magistra inŜyniera. W 1998 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania 
Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration 
w WyŜszej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu 
potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 

Doświadczenie zawodowe: 

−  1995-1997 Cuprum Bank S.A., Centrala – Inspektor w Zespole Obsługi Dewizowej, Inspektor w Wydziale 
Inwestycji Kapitałowych, 

−  1997-1999 Cuprum 2000 Sp. z o.o. – Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami PienięŜnymi, 

−  1997-1998 Telefonia Lokalna Dialog S.A. – Umowa na zarządzanie środkami pienięŜnymi, 

−  1999-2005 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. – Główny Specjalista ds. Finansów, Dyrektor Departamentu 
Finansów, 

−  2005-nadal  Electus S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

−  2007-nadal PRESTO Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Robert Szydłowski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

−  2000-2002 Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

−  2001-2006 Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku – Członek Rady Nadzorczej, 

−  2002-2003 Kwarce S.A. w Mikołajowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

−  2004 Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

−  2004-2005 Electus S.A. w Lubinie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

−  2005-nadal  Electus S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

−  2005-nadal  „śak System” Sp. z o.o. w Krakowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

−  2007-nadal PRESTO Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Roberta Szydłowskiego oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne.  

 

Pan Waldemar Wojciech FALENTA 

Wiek: 58 lat 

Adres miejsca pracy: aktualnie nie pracuje 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

Pan Waldemar Wojciech Falenta w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. 

Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyŜsze techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. 
Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Od 20 lat 
jest Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu 
– pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 9 lat. 

Doświadczenie zawodowe: 

− 1972-1976 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy – Kierownik Budów, 

− 1976-1980 Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie – Szef Produkcji, 

− 1980-1985 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” W Legnicy – Prezes Zarządu, 

− 1985-1986 Urząd Wojewódzki w Legnicy – Dyrektor Wydz. Budownictwa, 
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− 1986-1987 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy –  Główny InŜynier, 

− 1987 PBOUP Budopol w Legnicy – Zastępca Dyrektora, 

− 1987-1991 Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy –  Prezes Zarządu, 

− 1991-1992 PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy – Prezes Zarządu, 

− 1994-1996 Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach –  Wiceprezes Zarządu ds. 
technicznych, 

− 1997-1998 BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy –  Prezes Zarządu, 

− 1998-2001 BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy –  Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego, 

− 2001-2002 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy –  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

− 2003-2007 Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie – Prezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Waldemar Wojciech Falenta był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

− 2003-2007 Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie – Prezes Zarządu, 

− 2007-nadal Electus S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Waldemara Wojciecha Falentę oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. Pan Waldemar Wojciech Falenta jest ojcem Pana Marka Falenty – byłego znacznego 
akcjonariusza Emitenta. 

Pan Waldemar Wojciech Falenta jest członkiem Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.  

 

Pan Jarosław DZIEWA  

Wiek: 45 lat. 

Adres miejsca pracy: ul. Poznańska 17, 66-200 Świebodzin 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Jarosław Dziewa w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. 

Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyŜsze, w 1987 r. ukończył Wydział Mechaniczny w Szkole InŜynierskiej 
w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inŜyniera (specjalność: technologia maszyn). Ukończył takŜe studium 
podyplomowe prawa podatkowego (w 1995 r.)  oraz prawa bankowego (w 1996 r.) na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997 – 1998 odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale 
Zarządzania Akademii ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 2005 – 2006 – studia podyplomowe prawa podatkowego na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył roczne studium podatkowe 
w Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający 
pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W 1998 r. został wpisany na listę 
doradców podatkowych pod numerem 04702. W 2003 r. został wpisany na listę syndyków pod nr S. 86/03, ukończywszy 
kurs oraz złoŜywszy egzamin dla kandydatów na syndyków. Od 2005 r. posiada uprawnienia biegłego rzeczoznawcy 
w dziedzinie prawa podatkowego  

Od 1995 r. brał udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów oraz sympozjów poświeconych 
tematyce róŜnych dziedzin prawa oraz gospodarki. Jest autorem oraz współautorem artykułów z dziedziny prawa 
podatkowego i handlowego, z których część publikowana jest w periodykach podatkowych. 

Doświadczenie zawodowe: 

− 1987-1989 Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny WyŜszej Szkoły InŜynierskiej w Zielonej Górze – 
Asystent, 

− 1989-1992 PROMEX Zakład Usług Eksportowych oraz RAR Sp. z o.o. w Zielonej Górze – Kierownik, 
a następnie Dyrektor Biura, odpowiedzialny za prace biura Zarządu w Polsce oraz w oddziałach 
w Niemczech, 

− 1992-2003 Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J. Dziewa i E. Łyszczyk spółka cywilna 
w Świebodzinie – Wspólnik, 
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− 1994-1995 SBB Systemy Bankowe i Biurowe S.A. w Świebodzinie – Wiceprezes Zarządu, 

− 2001-2002 HALIT Sól Dolnośląska Sp. z o.o. w Lubinie – Wiceprezes Zarządu, 

− 2003-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie – Właściciel, 

− 2003-nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie 
handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie 
międzynarodowym – Partner. 

 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Jarosław Dziewa był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

− 2003-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie – Właściciel, 

− 2003-nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie 
handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie 
międzynarodowym – Partner, 

− 2005-2007 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, 

− 2007-nadal Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej, 

− 2007-nadal Electus S.A. z siedzibą w Lubinie – Członek Rady Nadzorczej 

 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Jarosława Dziewę oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 

Pan Jarosław Dziewa jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu.  

 

Pan Krzysztof JAJUGA  

Wiek: 51 lat. 

Adres miejsca pracy: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Krzysztof Jajuga w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. 

Pan Krzysztof Jajuga posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1979 roku związany z Akademią Ekonomiczną we 
Wrocławiu, obecnie Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, 
rynku finansowym, finansach przedsiębiorstw i narzędziach ilościowych analiz ekonomicznych. 

Dorobek profesora Krzysztofa Jajugi obejmuje ponad 300 publikacji w języku polskim i angielskim, wystąpił na ponad 200 
konferencjach naukowych oraz gospodarczych. Prowadził liczne wykłady na zagranicznych uczelniach wyŜszych, m.in. 
w Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Chinach. 

Pan profesor Krzysztof Jajuga współpracował z Narodowym Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, 
bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami. 

W opinii Pana Krzysztofa Jajugi prowadzona przez niego podstawowa działalność wykonywana poza Emitentem – 
działalność naukowo-dydaktyczna - ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Krzysztof Jajuga był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

− 2001-2003 Dom Maklerski Elimar S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

− 2004 MCI Management S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

− 2006-2007 Wrocławski Dom Maklerski S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

− V.2007-nadal TMS Brokers S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 
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Pan Krzysztof Jajuga w okresie od stycznia 2001 do stycznia 2003 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Domu 
Maklerskiego Elimar S.A., którego zorganizowana część został nabyta w sierpniu 2002 r. przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 
Dom Maklerski Elimar S.A. otrzymał od Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ofertę zakupu części aktywów, związanych z 
działalnością maklerską Domu Maklerskiego Elimar S.A., która została potraktowana jako zorganizowana cześć 
przedsiębiorstwa spółki Dom Maklerski Elimar S.A.. Rada Nadzorcza zaakceptowała dokonanie transakcji sprzedaŜy. 
Pozostała cześć aktywów pozostała w spółce Dom Maklerski Elimar S.A. do momentu likwidacji spółki, która nastąpiła 
kiedy Pan Krzysztof Jajuga nie był juŜ członkiem Rady Nadzorczej. 

 

Obecnie Pan Krzysztof Jajuga nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani 
wspólnikiem w Ŝadnej (oprócz Emitenta i TMS Brokers S.A.) spółce kapitałowej ani osobowej. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Krzysztofa Jajugę oświadczeniem: 

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- oprócz przedstawionego wyŜej przypadku przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Elimar 
SA przez Dom Maklerski BOŚ SA, w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 

Pan Krzysztof Jajuga jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu.   

 

Pan Jarosław Marek JANISZEWSKI  

Wiek: 51 lat. 

Adres miejsca pracy: WybrzeŜe Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Jarosław Marek Janiszewski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. 

Pan Jarosław Marek Janiszewski posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych. Specjalizuje się w teorii systemów 
telekomunikacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i radiokomunikacji ruchowej lądowej i satelitarnej. 

Dorobek naukowy doktora Jarosława Marka Janiszewskiego obejmuje około 50 publikacji i ponad 100 niepublikowanych 
prac naukowych.  

Doświadczenie zawodowe: 

− 1983-1998 Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej  – InŜynier, następnie Asystent 
i Adiunkt, 

− 1997-2002 Telefonia Lokalna Dialog S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, następnie Prezes Zarządu i 
Członek Zarządu ds. Techniki, 

− 2002-nadal TEND spółka cywilna – doradztwo gospodarcze oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk technicznych – Wspólnik, 

− 2002-nadal Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej  – Adiunkt, następnie Starszy 
Wykładowca i Docent. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Jarosław Marek Janiszewski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

− 2002-nadal TEND spółka cywilna – doradztwo gospodarcze oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk technicznych – Wspólnik. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Jarosława Marka Janiszewskiego oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego nigdy wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- nigdy nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, 
w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej 
wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego nigdy Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on nigdy lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, 
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- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 

Pan Jarosław Marek Janiszewski jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu ds. 
Wynagrodzeń. 

 

Pan Grzegorz LESZCZYŃSKI  

Wiek: 36 lat 

Adres miejsca pracy: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Grzegorz Leszczyński w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. 

Pan Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Posiada licencję nr 299 maklera papierów wartościowych. 

Doświadczenie zawodowe: 

− 1993-1994 DM Instalexport S.A. – Prezes Zarządu, 

− 1993-1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu Powszechnej 
Prywatyzacji, 

− 1994-1995 Katedra Rynków Kapitałowych SGH – Pracownik Dydaktyczny, 

− 1994-1996 Glob Art. Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

− 1995 DM Certus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

− 1996 Meg Art. Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 

− 1996-1998 Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. – Prezes Zarządu, 

− 1998 Optimus Pro Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Inwestycji, 

− 1998 Krakowski Dom Maklerski s. c. - Dyrektor Generalny, 

− 1998-nadal Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom 
Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu. 

 

Pan Grzegorz Leszczyński pełni obecnie funkcje w następujących w spółkach kapitałowych: 

− 2007 – obecnie Stereo.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2007 – obecnie A-Z Finanse S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

− 2007 – obecnie Rabat Pomorze S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie 4FUNTV S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Grupa Kolastyna S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Dom Maklerski IDM S.A. – Prezes Zarządu; 

− 2006 – obecnie TETA S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Idea TFI S.A. (dawniej GTFI S.A.) – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Electus S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Arteria S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie One-2-One S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2006 – obecnie  BOMI S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

− 2005 – obecnie „11 listopada 60-62” Sp. z o.o.– Prezes Zarządu; 

− 2005 – obecnie „Barlickiego 5” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

− 2004 – obecnie Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

− 2001 – obecnie „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu. 

Pan Grzegorz Leszczyński jest znaczącym udziałowcem (tj. posiadającym udział w kapitale zakładowym przekraczający 5%) 
następujących spółek: 

- "Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego" Sp. z o.o., 

- "11 listopada 60-62" Sp. z o.o., 

- "Barlickiego 5" Sp. z o.o., 

- MDM Development Sp. z o.o., 

- Tongo Development Sp. z o.o., 

- Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading Sp. z o.o. 
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- EMC Sp. z o.o., 

- Instalexport S.A., 

- Dom Maklerski IDM SA. 

Pan Grzegorz Leszczyński jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w spółkach giełdowych, za wyjątkiem 
DM IDMSA, nie przekracza 5%. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Grzegorz Leszczyński, oprócz wskazanych powyŜej, nie był i nie jest obecnie, członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych, 
z wyłączeniem: 

- Tras Tychy S.A.- Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2003-2005); 
- FAM Technika Odlewnicza- Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2005-2006); 
- Swarzędz Meble S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2005-2006); 
- PKM Duda S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2005-2007); 
- Monnari Trade S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2006-2007); 
- Advanced Distribution Solutions S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2006-2007). 
 
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Grzegorza Leszczyńskiego oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego nigdy wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- nigdy nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, 
w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej 
wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego nigdy Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on nigdy sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 

Pan Grzegorz Leszczyński jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej. 

 
Powołanie Pana Piotra Mazurkiewicza do Rady Nadzorczej 
W dniu 22 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia HAWE S.A. podjęło Uchwałę nr 21/2007 w sprawie powołania 
pana Piotra Mazurkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu podjęcia ww. uchwały pan Piotr Mazurkiewicz był 
Prezesem Zarządu PSO Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. PSO Sp. z o.o. jest spółką bezpośrednio zaleŜną od spółki 
PBT Hawe Sp. z o.o. i pośrednio zaleŜną od spółki HAWE S.A., która jest jedynym udziałowcem PBT Hawe Sp. z o.o. 
Zgodnie z art. 387 § 3 w zw. z art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu spółki zaleŜnej nie moŜe być 
jednoczenie członkiem rady nadzorczej dominującej spółki akcyjnej. Przyjmuje się, Ŝe powołanie członka zarządu spółki 
zaleŜnej w skład rady nadzorczej dominującej spółki akcyjnej skutkuje niewaŜnością dokonanego w ten sposób wyboru. 
W konsekwencji tak wybrana osoba nie nabywa skutecznie mandatu członka rady nadzorczej i nie jest uprawniona do 
wykonywania funkcji członka tego organu. 
Powołanie pana Piotra Mazurkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki w dniu, w którym pozostawał Członkiem Zarządu PSO 
Sp. z o.o. było zatem niewaŜne, a pan Piotr Mazurkiewicz nie nabył mandatu Członka Rady Nadzorczej. 
(W dniu 2 lipca 2007 r. PBT Hawe Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane udziały w PSO Sp. z o.o. ). 
 

14.1.3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 

Poza osobami pełniącymi funkcję w Zarządzie Emitenta, osobą zarządzającą wyŜszego szczebla jest: 
- Pan Mariusz Ładysz – Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o., spółki zaleŜnej od Emitenta. 
W opinii Emitenta działalność gospodarcza Spółki nie zaleŜy od konkretnych kluczowych osób. 
 
Pan Mariusz Ładysz 

Wiek: 41 lat 

Adres miejsca pracy: ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica 

Funkcja pełniona w ramach Grupy Emitenta: Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o. – spółki zaleŜnej od Emitenta. 

Pan Mariusz Ładysz w przeszłości sprawował funkcję Prezesa Zarządu Fone Sp. z o.o. – spółki zaleŜnej od Emitenta. 

Pan Mariusz Ładysz posiada wykształcenie wyŜsze techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej – Wydział 
Elektroniki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu.  

Pan Mariusz Ładysz posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji PITiP no. 0766/97/U oraz Certyfikat PMA – 
Akademii Zarządzania Projektami. 

Doświadczenie zawodowe: 
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- 1992-1999 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, WPRT PEERTe S.A., (Kierownik 
Robót, Kierownik Budów, Dyrektor Produkcji), 

- 1999-2002 Telefonia Lokalna Dialog S.A., Wrocław, (Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu 
Planowania). 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Mariusz Ładysz był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 

- 2002-2007 Fone Sp. z o.o. we Wrocławiu – Prezes Zarządu, 

- 2007-nadal PBT Hawe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Mariusz Ładysza oświadczeniem: 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

- nie orzeczono w stosunku do niego nigdy wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, 

- nigdy nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, 
w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej 
wyŜszego szczebla, 

- nie miały miejsca w stosunku do niego nigdy Ŝadne oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał on nigdy lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, 

- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie 
występują powiązania rodzinne. 

 

14.2. KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA 

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i osób zarządzających wyŜszego szczebla 
nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub 
innymi obowiązkami, za wyjątkiem następujących okoliczności: 
- Pan Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA, pełniącego funkcję Oferującego, jest członkiem 
Rady Nadzorczej Emitenta.  
śadna z ww. osób nie została powołana do organów Spółki na mocy umowy lub porozumienia ze znaczącymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami. Nie istnieją ograniczenia uzgodnione przez osoby, o których 
mowa powyŜej, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta. 
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15. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY 
ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 
ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA 

15.1. WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM 
ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ 
PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEśNE 
ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ 
SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEśNYCH 

15.1.1. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU EMITENTA 

Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2007 wyniosła 942.789,01 zł 
brutto. 
Pan Marek Rudziński Prezes Zarządu Emitenta jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 13 listopada 2006 
roku. W roku 2007 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 371.400,00  zł brutto, w tym z tytułu zawartej umowy o pracę 
371.400,00 zł. Kwota wynagrodzenia nie została zapłacona na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji 
na akcje. Pan Marek Rudziński korzystał w celach słuŜbowych z samochodu słuŜbowego. Spółka pokrywała koszty 
abonamentu za usługi prywatnego zakładu usług medycznych dla Prezesa Marka Rudzińskiego i jego rodziny. Wydatki z 
tego tytułu wyniosły w 2007 r. 11.400 zł. Ujęto je w podanej powyŜej kwocie wynagrodzenia. 
Pan Andrzej Laskowski Członek Zarządu Emitenta jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 16 maja 2007 roku.  
Jego wynagrodzenie w roku 2007 wyniosło 227.142,73 zł. Pan Andrzej Laskowski korzystał w celach słuŜbowych z 
samochodu słuŜbowego. 

15.1.2. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w roku 2007  wynagrodzenia z tytułu udziału w organach nadzorczych Spółki w 
łącznej wysokości 15.500 zł brutto. z tego poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali: 
- Pan Waldemar Falenta              - 3.000 zł, 
- Pan Krzysztof Jajuga                 - 3.000 zł, 
- Pan Jarosław Janiszewski          - 2.500 zł, 
- Pan Andrzej Laskowski             - 2.000 zł, 
- Pan Robert Szydłowski             - 3.500 zł, 
- Pan Jarosław Dziewa                 - 1.500 zł. 

15.1.3. WYNAGRODZENIA INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO 
SZCZEBLA 

Pan Mariusz Ładysz – Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o., spółki zaleŜnej od Emitenta, jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę od dnia 4 czerwca 2007 roku. Pan Mariusz Ładysz – jako Prezes Zarządu Fone Sp. z o.o., był zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę do dnia 30 czerwca 2007 roku. W 2007 roku, jako Prezes Zarządu Fone Sp. z o.o., otrzymał 
wynagrodzenie w wysokości 134.380,95 zł brutto, w tym z tytułu zawartej umowy o pracę 134.380,95 zł. Pan Mariusz 
Ładysz korzystał w celach słuŜbowych z samochodu słuŜbowego. Jako Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o. Pan Mariusz 
Ładysz otrzymał w 2007 wynagrodzenie w wysokości 150.000,00 zł brutto, w tym z tytułu zawartej umowy o pracę 
150.000,00 zł. Pan Mariusz Ładysz korzystał w celach słuŜbowych z samochodu słuŜbowego. 

15.2. OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ 
EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEśNE NA ŚWIADCZENIA 
RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA 

Zakładowe systemy wynagradzania Grupy Kapitałowej HAWE S.A. nie przewidują wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i 
odpraw emerytalnych innych niŜ wynikające z prawa pracy. 
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych 
zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu 
odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Wartość rezerwy na wartość bieŜącą 
zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych na dzień 30 września 2007 r. wynosiła 18 tys. zł. 
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16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO 
I NADZORUJĄCEGO 

16.1. DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ 
JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE 
FUNKCJE 

16.1.1. ZARZĄD 

Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Zarząd składa się z od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 
Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 
Aktualnie Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 13 listopada 2006 roku Pan Marek 
Rudziński. Funkcję Członka Zarządu pełni od 16 maja 2007 roku Pan Andrzej Laskowski. 
Zgodnie z przepisami Ksh (art. 369 § 4 Ksh), mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. 
Tym samym kadencja Prezesa i Członka Zarządu upłynie w dniu 12 listopada 2009 r., a mandat członka Zarządu wygaśnie 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe HAWE S.A. za 2008 rok. 
 

16.1.2. RADA NADZORCZA 

Zgodnie z § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych 
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
Statut Emitenta stanowi, Ŝe Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, 3 letniej 
kadencji.  
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, czyli Panowie: Robert Szydłowski, Waldemar Wojciech Falenta, Jarosław Dziewa, 
Krzysztof Jajuga, Jarosław Marek Janiszewski, Grzegorz Leszczyński zostali powołani do Rady Nadzorczej, której kadencja 
rozpoczęła się 19 lutego 2007 roku na wspólną 3 letnią kadencję i upływa 18 lutego 2010 r., a ich mandaty wygasną 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok. 
 

16.2.  INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW 
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO 
PODMIOTÓW ZALEśNYCH, OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY 

16.2.1. ZARZĄD 

Pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a Spółką nie zostały zawarte Ŝadne umowy o świadczenie usług.  
Z Prezesem Zarządu Markiem Rudzińskim została zawarta wyłącznie umowa o pracę, która zawiera następujące warunki: 
Spółka zobowiązuje się nie dokonywać wypowiedzenia umowy przez okres 3 lat od dnia zawiązania Umowy, a w przypadku 
naruszenia przez nią powyŜszego zakazu wypowiedzenia umowy o pracę (tj. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 
z jakiegokolwiek powodu) Spółka zobowiązuje się zapłacić pracownikowi karę umowną równą wynagrodzeniu jakie 
pracownik otrzymałby na podstawie umowy o pracę za okres pozostały od dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek 
sprzecznego z ww. zakazem wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę, do dnia upływu 3 lat od dnia powołania 
pracownika do Zarządu Spółki. Pracownikowi przysługuje prawo Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
powyŜszej zastrzeŜonej kary umownej. 
Umowa zawiera klauzulę zakazu konkurencji. W przypadku niepodjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej 
w stosunku do Emitenta przez 12 miesięcy od ustania stosunku pracy, pracownik będzie otrzymywał za kaŜdy miesiąc 
odszkodowanie w wysokości 75% ostatniego otrzymanego z tytułu stosunku pracy miesięcznego wynagrodzenia brutto. 
 
Z Członkiem Zarządu Andrzejem Laskowskim została zawarta wyłącznie umowa o pracę na czas nieokreślony z okresem 
wypowiedzenia wynikającym z uregulowań Kodeksu Pracy. 
Umowa zawiera klauzulę zakazu konkurencji. W przypadku niepodjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej 
w stosunku do Emitenta przez 12 miesięcy od ustania stosunku pracy, pracownik będzie otrzymywał za kaŜdy miesiąc 
odszkodowanie w wysokości 75% ostatniego otrzymanego z tytułu stosunku pracy miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

16.2.2. RADA NADZORCZA 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Emitenta a Spółką nie zostały zawarte Ŝadne umowy o świadczenie usług. Członkom 
Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie przyznane uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
11 stycznia 2007 r., która nie przewiduje wypłaty Ŝadnych dodatkowych świadczeń w chwili odwołania. Zgodnie ze 
wskazaną uchwałą Rady Nadzorczej HAWE S.A., wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł 
(pięćset złotych) za uczestnictwo w kaŜdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
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16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. 
WYNAGRODZEŃ EMITENTA, DANE CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI 
ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI 

Zgodnie z § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta w dniu 
2 stycznia 2007 roku, Rada Nadzorcza licząca 7 lub więcej członków powołuje stałe komitety: Komitet Audytu i Komitet ds. 
Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza moŜe powoływać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii.  Komitety powoływane są na 
okres kadencji Rady Nadzorczej spośród jej członków. Komitety Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne 
sprawozdania ze swojej działalności. 
 
Rada Nadzorcza licząca nie więcej niŜ 6 członków moŜe powołać wymienione komitety.  
 
16.3.1. Komitet Audytu 
Zadaniem Komitetu Audytu jest sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do 
uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu naleŜy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki, analiza 
umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, przedstawianie Radzie Nadzorczej 
rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłym rewidentem Spółki przed 
rozpoczęciem kaŜdego badania rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz 
monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań 
finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, 
przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyraŜania zgody na wypłatę zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 
W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezaleŜnych oraz co najmniej jeden z członków 
powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.  
 
Komitet Audytu działa w następującym składzie osobowym:  
Pan Krzysztof Jajuga - Przewodniczący Komitetu i Pan Jarosław Dziewa - Członek Komitetu. 
 
16.3.2. Komitet ds. Wynagrodzeń 
Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty 
wynagrodzeń w Spółce. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy przedstawianie 
propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej 
systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu, opiniowanie 
prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania pracowników Spółki, wyraŜanie stanowiska w sprawie konieczności 
zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia.  
W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezaleŜnych oraz co najmniej jeden 
z członków powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.  
 
Komitet ds. Wynagrodzeń działa w następującym w składzie osobowym:  
Pan Jarosław Janiszewski - Przewodniczący Komitetu i Pan Waldemar Wojciech Falenta - Członek Komitetu. 

16.4. OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA 
PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO 

Intencją Emitenta jest stosowanie wszystkich zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW” stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
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17. ZATRUDNIENIE 

17.1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W OKRESIE OBJĘTYM 
HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

Tabela 17.1 Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta w okresie 2004 - dzień zatwierdzenia Prospektu 
Stan zatrudnienia na dzień 

zatwierdzenia 
prospektu 

31.12.2007  31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 Rodzaj 
umowy 

Emitent 
PBT 
Hawe 

Emitent 
PBT 
Hawe 

Emitent PBT Hawe Fone Emitent 
PBT 
Hawe 

Fone Emitent 
PBT 
Hawe 

Fone 

o pracę 
(osoby) 

6 232 6 232 2 174 34 0 186 23 0 159 13 

o pracę 
(etaty) 

6 228,5 6 229,5 2 175,5 33 0 187,75 21,86 0 158,5 12 

zlecenia  3 6 4 10 2 11 6 0 20 18 0 7 26 

Razem: 9 238 10 242 4 185 40 0 206 41 0 166 39 

Źródło: Emitent 
 
Zarówno w przedsiębiorstwie Emitenta, jak i w spółkach zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, nie 
jest prowadzona ewidencja pracowników wg głównych rodzajów działalności ani wg regionów geograficznych. 

17.2. INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH AKCJACH I OPCJACH NA 
AKCJE EMITENTA 

17.2.1. ZARZĄD 

Członek Zarządu Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Marek Rudziński 0 0,00 0,00% 0,00% 

Andrzej Laskowski 0 0,00 0,00% 0,00% 

 
Pan Marek Rudziński posiada 25 000 jednostkowych praw poboru Emitenta uprawniających do nabycia 500 000 akcji serii 
E. Pan Marek Rudziński nabył wszystkie posiadane Prawa Poboru akcji serii E w wyniku posiadania w dniu ustalenia prawa 
poboru 25 000 akcji Emitenta. Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Emitenta. 

17.2.2. RADA NADZORCZA 

Członek Rady Nadzorczej Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Robert Szydłowski  0 0,00 0,00 % 0,00 % 

Waldemar Wojciech 
Falenta 

0 0,00 0,00 % 0,00 % 

Jarosław Dziewa 0 0,00 0,00 % 0,00 % 

Krzysztof Jajuga 0 0,00 0,00 % 0,00 % 

Jarosław Marek 
Janiszewski 

0 0,00 0,00 % 0,00 % 

Grzegorz Leszczyński 0 0,00 0,00 % 0,00 % 

 
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Emitenta. 
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17.2.3. INNE OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 

Osoba Zarządzająca 
wyŜszego szczebla 

Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna (PLN) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Mariusz Ładysz 0 0,00 0,00% 0,00% 

 
Pan Mariusz Ładysz posiada 26 269 jednostkowych praw poboru Emitenta uprawniających do nabycia 525 380 akcji serii E. 
Pan Mariusz Ładysz nabył wszystkie posiadane Prawa Poboru akcji serii E w wyniku posiadania w dniu ustalenia prawa 
poboru 26 269 akcji Emitenta. Pan Mariusz Ładysz nie posiada opcji na akcje Emitenta. 
 

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA 
PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, osoby zatrudnione na umowę o pracę, nie są objęte Ŝadnymi programami przyznającymi 
prawa do uczestnictwa w kapitale Emitenta.  
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18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

18.1. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIś CZŁONKOWIE 
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB 
NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB 
POŚREDNI, MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA 
GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA 
KRAJOWEGO EMITENTA, WRAZ Z PODANIEM WIELKOŚCI 
UDZIAŁU KAśDEJ Z TAKICH OSÓB, A W PRZYPADKU BRAKU 
TAKICH OSÓB ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE 
TEN FAKT 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 
Następujący akcjonariusze posiadają jednak prawa poboru uprawniające do objęcia takiej liczby akcji serii E, która będzie 
stanowiła ponad 5% głosów na WZ po rejestracji podwyŜszania kapitału: 

� Presto Sp. z o.o. posiada 1 576 341 praw poboru uprawniających do objęcia 31 526 820 akcji serii E, które po 
rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 31,46% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 31,46% głosów na WZ; 

� Marek Falenta posiada 700 339 praw poboru uprawniających do objęcia 14 006 780 akcji serii E, które po 
rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 13,98% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 13,98% głosów na WZ; 

� Aneta Gajewska-Sowa posiada 553 097 praw poboru uprawniających do objęcia 11 061 940 akcji serii E, które po 
rejestracji podwyŜszenia stanowiłyby 11,04% kapitału i uprawniałyby do wykonywania 11,04% głosów na WZ. 

PowyŜsze obliczenia zostały dokonane przy załoŜeniu, Ŝe zostaną objęte wszystkie akcje serii E oraz, Ŝe ww. podmioty 
skorzystają w całości z przysługującego im prawa poboru. 

18.2. INFORMACJE O INNYCH PRAWACH GŁOSU W ODNIESIENIU DO 
EMITENTA 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 

18.3. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA, LUB 
PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM 

Nie występuje podmiot dominujący ani sprawujący kontrolę w stosunku do Emitenta. 
Według wiedzy Emitenta pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami, członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej nie występuje 
stosunek dominacji, zaleŜności lub porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. 

18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH 
REALIZACJA W PRZYSZŁOŚCI MOśE SPOWODOWAĆ ZMIANY 
W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA 

Emitentowi, na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których konsekwencją 
mogłyby być zmiany w sposobie kontroli Spółki. 
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19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU 
ROZPORZĄDZENIA NR 1606/2002 

Niniejszy punkt zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi, zdefiniowanymi według rozporządzenia (WE) NR 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości, czyli zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 24. W szczególności zakres ujawnianych 
informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi zgodny jest z wymogami wynikającymi z paragrafu 17 MSR 
24. 
 
Transakcja nabycia przez PBT Hawe Sp. z o.o. udziałów w spółce Fone Sp. z o.o. 
 
W dniu 31 października 2006 r. PBT Hawe Sp. z o.o. nabyła 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł w 
spółce Fone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, które stanowiły łącznie 100% kapitału zakładowego. W celu zapłaty za 
nabywane udziały PBT Hawe Sp. z o.o. dokonała podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie 178 
udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 1.000 udziałów w spółce Fone Sp. z o.o.  Spółka 
nabyta została w celu realizacji strategii PBT Hawe zakładającej wykorzystanie posiadanej sieci telekomunikacyjnej do 
świadczenia usług transmisji danych i innych usług telekomunikacyjnych przez wyspecjalizowaną jednostkę. 
 
Zbywającymi udziały w spółce Fone Sp. z o.o. na rzecz PBT Hawe Sp. z o.o. byli Panowie: Piotr Mazurkiewicz (na dzień 
transakcji Prezes Zarządu PBT Hawe Sp. z o.o.), Mariusz Ładysz (na dzień transakcji Prezes Zarządu Fone Sp. z o.o.) oraz 
Krzysztof Surgut (na dzień transakcji Członek Zarządu Fone Sp. z o.o.). 
 
Udziałowcy Fone Sp. z o.o. w zamian za wniesione wkłady w postaci udziałów w Fone Sp. z o.o. objęli 178 udziałów w 
spółce PBT Hawe Sp. z o.o., które stanowiły 1,98% kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. według stanu na dzień 
rejestracji tego podwyŜszenia kapitału zakładowego (tj. 10 listopada 2006 r.).  
 
 Ilość udziałów w Fone Sp. z o.o. wnoszonych w 

zamian za objęcie udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. 
Ilość udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. objętych w 
zamian za aport w postaci udziałów w Fone Sp. z o.o. 

Piotr Mazurkiewicz 384 67 
Mariusz Ładysz 333 59 
Krzysztof Surgut 283 52 
   

 Łącznie 1000 udziałów stanowiących 100 % 
kapitału zakładowego spółki Fone Sp. z o.o. 

Łącznie 178 udziałów stanowiących 1,98 % kapitału 
zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z o.o. 

 
Obligacje PBT Hawe Sp. z o.o. 
HAWE S.A. objęło 300 sztuk obligacji o wartości 3 mln zł wyemitowanych przez PBT Hawe Sp. z o.o., z datą wykupu 
27 października 2009. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6,77% w stosunku rocznym. Objęcie obligacji nastąpiło w 
dniach 23 luty 2007 r. (50 szt.), 1 marca 2007 r. (100 szt.) i 5 marca 2007 r. (150 szt.). 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. 
W dniu 19 września 2006 roku Fone Sp. z o.o. udzieliła PBT Hawe Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 106 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym. PoŜyczka została  spłacona w całości w dniu 28 listopada 2006 r. 
 
W dniu 27 listopada 2006 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła umowę poŜyczki z Fone Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy 
Spółka udzieliła 126 tys. zł poŜyczki dla Fone Sp. z o.o.  z  oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym.  
 
W dniu 17 stycznia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. udzieliła Fone Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 700 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym. Umowa została zawarta na okres do 31 stycznia 2008 roku i 
przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 28 sierpnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. udzieliła PBT Hawe Sp. z o.o. poŜyczkę w kwocie 8.000 tys. zł z  
oprocentowaniem w wysokości 17,5% w stosunku rocznym.   
 
W dniu 2 października 2007 roku nastąpiło połączenie Fone Sp. z o.o. z Hawe Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 492 § 
1 pkt 1 Ksh tj. w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PB Hawe Sp. z o.o. i z tym dniem ich wzajemne 
transakcje zniosły się. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 27 marca 2007 r. Emitent zawarł umowę poŜyczki z PBT Hawe Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy Spółka 
udzieliła 2.500 tys. zł poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym.  
PoŜyczka została spłacona w całości w dniu 11 maja 2007 roku. 
 
W dniu 21 czerwca 2007 roku Spółka zawarła umowę poŜyczki z PBT Hawe Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy Spółka 
udzieliła 200 tys. zł poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2007 roku i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
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W dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2.019 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 1.000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 12 października 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 5 000 tys. zł poŜyczki 
spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 5 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 9 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 500 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 28 listopada 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 500 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 14 grudnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 2 000 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
W dniu 4 stycznia 2008 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 4 900 tys. zł poŜyczki spółce 
PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% 
w stosunku rocznym. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o. 
W dniu 22 lutego 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 100 tys. zł poŜyczki spółce 
Fone Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku 
rocznym. 
W dniu 5 marca 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 400 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym. 
 
W dniu 24 lipca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliło 188 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 14 maja 2007 roku zawarta została umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 500 tys. zł poŜyczki spółce Fone 
Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
 
W dniu 27 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której HAWE S.A. udzieliło 8.500 tys. zł poŜyczki spółce 
Fone Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 17,5% w stosunku 
rocznym. 
 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy Panem Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o. 
W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą – znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę 
poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł. Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest oprocentowana 
według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie. PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. 
zapłaty za nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość połoŜoną w miejscowości Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce 
(opisaną szczegółowo w punkcie 8.1.1. prospektu). W dniu 3 kwietnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. dokonała spłaty części 
poŜyczki w kwocie 1.710,0 tys. zł. Spłata pozostałej części poŜyczki, w kwocie 376,2 tys. zł, będzie dokonana – na mocy 
aneksu do umowy poŜyczki – do dnia 31 marca 2008 r. 
 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy PRESTO Sp. z o.o. a PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 28 czerwca 2007 roku została zawarta umowa, na mocy której PRESTO Sp. z o.o. – znaczny akcjonariusz Emitenta – 
udzieliło 2.000,0 tys. zł poŜyczki spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 4 lipca 2008 r. 
PoŜyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej WIBOR6M + 2% rocznie. 
PoŜyczka została spłacona w całości w dniu 22 sierpnia 2007 roku. 
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Umowy pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim IDM S.A. 
W dniu 25 lipca 2007 roku Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim IDM S.A. o przeprowadzenie publicznej oferty 
akcji serii E Spółki. Oferta publiczna będzie realizowana zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 roku. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. jest Pan Grzegorz 
Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.  
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z emisją Akcji serii E, 

− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 
Spółki, 

− występowanie w imieniu Spółki przed Komisją Nadzoru Finansowego, w związku z proponowaniem nabycia akcji 
w ramach oferty publicznej, 

− przeprowadzenie subskrypcji akcji. 
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 100 tys. zł netto plus 1,8% wartości 
sprzedanych akcji. 
 
W dniu 3 sierpnia 2007 roku Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim IDM S.A. o pełnienie funkcji oferującego 
obligacje serii B Spółki. Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln zł. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego 
IDM S.A. jest Pan Grzegorz Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. 
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie memorandum informacyjnego obligacji Spółki, 

− przyjmowanie wpłat na obligacje, 

− przeprowadzenie niepublicznej oferty nabycia obligacji. 
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 1,0% wartości sprzedanych obligacji. 
W dniu 5 września 2007 roku Emitent podpisał z Domem Maklerskim IDMSA Aneks nr 1 do Umowy o pełnienie funkcji 
oferującego obligacje serii B Spółki Hawe S.A.. Aneks stanowi, Ŝe pozyskanie kapitału [przez Spółkę] moŜe nastąpić 
w drodze kilku niepublicznych emisji obligacji w seriach nazywanych kolejnymi literami alfabetu o łącznej wartości do 
30.180.000 zł. 
 
Umowa doradztwa pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim Capital Partners S.A. 
3 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowę doradztwa w zakresie dokonania zmiany rynku notowań akcji serii A 
i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.), z podmiotem 
powiązanym: Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką zaleŜną od podmiotu dominującego 
– Capital Partners S.A., który na dzień zawarcia tej umowy był posiadaczem 100% akcji Emitenta. 
Przedmiotem umowy jest: 

− sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki w związku z ubieganiem się Emitenta o dopuszczenie do obrotu 
na rynku równoległym GPW akcji serii A, notowanych na MTS CeTO, 

− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie akcji serii B, 

− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 
Spółki. 

Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 150 tys. zł netto. 

 
Grupa kapitałowa powstała w październiku 2006 r. w związku z przejęciem przez PBT Hawe Sp. z o.o. spółki Fone Sp. z o.o. 
Przed powstaniem grupy kapitałowej nie występowały transakcje z jednostkami powiązanymi.  
 
Nierozliczone naleŜności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi według stanu na 31 grudnia 2006 roku 
przedstawiają się następująco (tys. zł) : 
 
 
Podmiot powiązany wg MSR24  NaleŜności od 

podmiotów powiązanych 
Zobowiązania wobec 

podmiotów 

powiązanych 

PBT Hawe Sp. z o.o.  167 0 
Fone Sp. z o.o.  0 167 
    
    
 
 
W dniu 2 stycznia 2007 roku do grupy kapitałowej weszła spółka giełdowa Hawe S.A., poszerzając grono podmiotów 
powiązanych.   
 
Nierozliczone naleŜności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi według stanu na 30 września 2007 roku (tys. zł) 
przedstawiają się następująco (tys. zł): 
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NaleŜności; 
dłuŜnik 
Podmiot powiązany wg MSR24 

(wierzyciel) 

PBT Hawe FONE Hawe S.A. DM IDM S.A. RazemRa

Hawe S.A           6 388 9 851 - 44 16 283 

PBT Hawe Sp. z o.o. - 1 259 17 0 1 276 
Fone Sp. z o.o.              8 142 - 2 0 8 144 
Marek Falenta  387 0 0 387 
Dom Maklerski IDM S.A.  0 0 0 0 
Razem             14 530 11 497 19 44 26 090 
 
Zobowiązania; 
wierzyciel 
Podmiot powiązany wg MSR24 

(dłuŜnik) 

PBT Hawe FONE Hawe S.A. Marek Falenta. RazemRa

Hawe S.A                    17 2 - 0 19 

PBT Hawe Sp. z o.o. - 8 142 6 388 0 14 530 
Fone Sp. z o.o.              1 259 - 9 851 387 11 497 
Marek Falenta                      0 0 0 0 0 
Dom Maklerski IDM S.A.                     0 0 44 - 44 
Razem              1 276 8 144 16 283 387 26 090 
 
 
W III kwartale 2007 roku Pan Marek Rudziński Prezes Hawe S.A. nabył 48 sztuk obligacji o wartości nominalnej 480 tys. zł, 
natomiast Pani Anna Gajewska Sowa (akcjonariusz) nabyła 1 005 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 050 tys. zł. 
 
W 2002 roku PBT Hawe udzieliło poŜyczki dla udziałowca Pana Piotra Mazurkiewicza w kwocie 500 tys. zł 
z oprocentowaniem ustalonym jak dla kredytów gospodarczych przez Bank Śląski, z terminem płatności do końca 2004 roku 
dla kwoty 200 tys. zł i do końca 2007 roku dla kwoty 300 tys. zł.  
Na dzień 31.12.2006 roku wartość poŜyczki wynosiła 291 tys. zł, w tym 101 tys. zł odsetek (odsetki naliczone w 2006 roku 
wyniosły 19 tys. zł). W dniu 27.04.2007 roku Pan Piotr Mazurkiewicz spłacił poŜyczkę wraz z odsetkami (odsetki naliczone 
i zapłacone w 2007 roku wyniosły 8 tys. zł). 
 
Transakcje między jednostkami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 
Nie tworzono rezerw dotyczących transakcji między jednostkami powiązanymi. 
 
W dniu 2 października 2007 r. nastąpiło połączenie Fone Sp. z o.o. z Hawe Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 492 § 1 
pkt 1 Ksh tj. w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. i z tym dniem ich wzajemne 
transakcje zniosły się. 
Spółki Hawe S.A., PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. są (lub były) podmiotami powiązanymi w ramach Grupy 
Kapitałowej Hawe S.A. Dla pozostałych podmiotów powiązanych sposób powiązania podano przy opisie transakcji. 
 
Poza opisanym wyŜej nabyciem 48 szt. obligacji Hawe S.A. przez Prezesa Zarządu Hawe S.A. nie wystąpiły Ŝadne inne 
transakcje Emitenta z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Polityka Emitenta odnośnie transakcji z podmiotami powiązanymi opiera się na zasadzie stosowania w odniesieniu do takich 
transakcji warunków rynkowych, takich jakie stosowane są wobec innych niepowiązanych kontrahentów. 
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20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW 
I STRAT 

 
W rozdziale tym przedstawiono historyczne dane finansowe Emitenta za okres trzech ostatnich lat obrotowych tj.  lat 2004 – 
2006. 
Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w styczniu 2007 roku w wyniku przejęcia przez Emitenta spółki PBT Hawe Sp. z o.o. 
Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej Nr 3 „Połączenia jednostek 
gospodarczych” transakcja ta została rozpoznana jako przejęcie odwrotne. Zgodnie z tym standardem Spółka PBT Hawe Sp. 
z o.o. uznana została za spółkę przejmującą a Emitent za spółkę przejmowaną. Sformułowania „spółka przejmująca” i 
„spółka przejmowana” uŜywane są zgodnie z zapisami MSSF 3. NaleŜy wyraźnie zaznaczyć, Ŝe z prawnego punktu widzenia 
nie doszło w przypadku Emitenta do połączenia, o którym mowa w art. 492 § 1 ust. 1 KSH, a posługiwanie się w Prospekcie 
ww. pojęciami „spółka przejmowana” i „spółka przejmująca” nie naleŜy utoŜsamiać z połączeniem, o którym mowa w art. 
492 § 1 ust. 1 KSH. Dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych i ich prezentacji oznacza to przyjęcie spółki PBT Hawe 
Sp. z o.o. jako jednostki dominującej grupy kapitałowej. Konsekwencją takiego załoŜenia jest prezentowanie historycznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych PBT Hawe Sp. z o.o. a nie Emitenta tj. Hawe S.A. (dawniej Ventus) przy czym 
są to dane skonsolidowane tylko za rok 2006 (obejmują one dane PBT Hawe Sp. z o.o. oraz dane spółki zaleŜnej Fone Sp. z 
o.o. za okres od jej przejęcia w październiku 2006 r.). Dane historyczne za lata 2004 i 2005 są danymi jednostkowymi PBT 
Hawe Sp. z o.o. poniewaŜ Spółka ta nie posiadała  wówczas jednostek zaleŜnych podlegających konsolidacji. 
Dane historyczne za lata 2005-2006 przedstawione zostały zgodnie z MSR. Podstawą ich sporządzenia były statutowe 
sprawozdania sporządzane zgodnie z polskimi przepisami. 
Zostały one przekształcone na MSR dla potrzeb prospektu. Przekształcenie to zostało zbadane przez audytora. Nie było to 
pełne badanie sprawozdań sporządzonych wg MSR. 
Historyczne dane finansowe za rok 2004 przedstawiono wg polskich standardów w oparciu o statutowe sprawozdanie za rok 
2004. Statutowe sprawozdania za lata 2004-2006 podlegały badaniu przez audytora. Sprawozdania za lata 2004 i 2005 
zostały ponownie zbadane dla potrzeb prospektu przede wszystkim w celu sprawdzenia kompletności i prawidłowości ujęcia 
danych finansowych sporządzonych zgodnie z UoR w układzie sprawozdawczym zastosowanym na potrzeby MSR. 
Ze względu na fakt iŜ dane historyczne za rok 2004 przedstawiono wg polskich standardów a dane za lata 2005 i 2006 wg 
MSR, dla umoŜliwienia porównania danych, zamieszczono historyczne dane finansowe za rok 2005 sporządzone wg 
polskich standardów zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie. 
 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  96 

20.1. HISTORYCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
 

20.1.1. OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ HAWE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 
31 GRUDNIA 2006 R. ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA LATA 
KOŃCZĄCE SIĘ 31 GRUDNIA 2005 R. I 31 GRUDNIA 2004 R. 

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

z badania historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w Warszawie, obejmujących okres 
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz dane porównywalne za lata kończące się 31 grudnia 2005 r. i 31 
grudnia 2004 r.  

wydana dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu HAWE S.A. zwanej dalej Emitentem 

 
Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) oraz wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1787/2006 z 04 grudnia 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 337/17 z 05.12.2006 
r.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim historycznych informacji finansowych Emitenta za lata zakończone 
odpowiednio dnia 31 grudnia 2004, dnia 31 grudnia 2005 oraz dnia 31 grudnia 2006 roku.  
 
Historyczne informacje finansowe powstałej w styczniu 2007 roku Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w Warszawie, 
przedstawiają historyczne sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o.o. (PBT 
„HAWE” Sp. z o.o.) w Legnicy, która z punktu widzenia rachunkowego, zgodnie z zasadami wynikającymi z 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, jest jednostką 
dominująca w Grupie Kapitałowej HAWE S.A. 
 
Historyczne informacje finansowe obejmują skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBT „HAWE” Sp. 
z o.o. sporządzone za 2006 rok oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PBT „HAWE” Sp. z o.o. sporządzone za lata 
2004-2005.  
 
Historyczne informacje finansowe za lata 2005-2006 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, natomiast historyczne informacje finansowe za lata 2004-2005 
zostały sporządzone zgodnie Polskimi Standardami Rachunkowości. Podstawą do sporządzenia historycznych informacji 
finansowych były sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości: 

 
� sprawozdanie jednostkowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. w Legnicy  sporządzone 

na dzień 31 grudnia 2006 roku, które zostało zbadane przez nas i o którym w dniu 16 kwietnia 2007 roku wydaliśmy 
opinię bez zastrzeŜeń,  
 

� sprawozdanie jednostkowe FONE sp. z o.o. we Wrocławiu sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, które zostało 
zbadane przez nas i o którym w dniu 20 kwietnia 2007 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeŜeń,  
 

� sprawozdanie jednostkowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 
grudnia 2005 roku, które zostało zbadane przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Krzysztof Kwiecień i o którym w dniu 
28 kwietnia 2006 roku wydano opinię bez zastrzeŜeń, z uwagą objaśniającą, 
 

� sprawozdanie jednostkowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 
grudnia 2004 roku, które zostało zbadane przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Krzysztof Kwiecień i o którym w dniu 
09 kwietnia 2005 roku wydano opinię bez zastrzeŜeń, z uwagą objaśniającą,  

 
Za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 
oraz danych porównywalnych umieszczonych w Prospekcie odpowiada Zarząd Spółki Dominującej (Emitenta). 
 
Obowiązki z tym związane obejmują: zaprojektowanie, wdroŜenie i zapewnienie kontroli wewnętrznej związanej ze 
sporządzeniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych, dobór polityki rachunkowości oraz dokonywanie 
uzasadnionych w danych okolicznościach szacunków księgowych. 
 
Naszym zadaniem było zbadanie historycznych informacji finansowych prezentowanych w Prospekcie tj.: skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. sporządzonego wg zasad MSR/MSSF dla 
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celów Prospektu Emisyjnego oraz prezentowanych w Prospekcie okresów porównywalnych i wyraŜenie opinii na podstawie 
badania czy historyczne informacje finansowe są we wszystkich istotnych aspektach rzetelne, prawidłowe i jasne. 
 
Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zamieszczone w Prospekcie 
skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2006 wraz z danymi porównywalnymi za 2005 rok, zostały sporządzone 
zgodnie z zasadami MSSF w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) 
rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Za datę przejścia na MSR przyjęto dzień 01.01.2005 roku.  
 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF sporządzone zostały zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w 
kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  
 
Badanie historycznych informacji finansowych obejmowało przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości przekształcenia 
jednostkowych sprawozdań finansowych wchodzących w skład grupy kapitałowej HAWE S.A. w Warszawie, 
sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
oraz prawidłowości sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami wykonywania zawodu stosownie do postanowień: 
• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 wraz z późniejszymi 

zmianami), 
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 
• Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych, 
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność Ŝe historyczne skonsolidowane informacje finansowe nie zawierają istotnych 
nieprawidłowości.  
 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie – w przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i 
zapisów księgowych/podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych  informacjach finansowych, 
jak i całościową ocenę historycznych informacji finansowych.  
 
UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczające podstawy do wyraŜania miarodajnej opinii. 
 
Naszym zdaniem, historyczne informacje finansowe zaprezentowane w prospekcie emisyjnym sporządzone zgodnie z 
polskimi zasadami rachunkowości za okresy: 

 
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku,  
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku,  
 
oraz historyczne informacje finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej za okresy:  

 
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku,  
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku,  

 
przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników 
finansowych Emitenta w okresach w prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. 
 

 
Rafał Barycki  

Biegły rewident nr 10744/7805 

  
Rafał Barycki  

Biegły rewident nr 10744/7805 
Członek Zarządu 

 
 

……………………………………. 
 

  
 

……………………………………. 

PKF CONSULT sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17 
01-747 Warszawa 

Oddział Regionalny Zachód 

 Podmiot uprawniony do badania 
Sprawozdań finansowych nr 477 

 
Wrocław, 23 stycznia 2008 r. 
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20.1.2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA 2004-2006 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za lata 2004 –2006  
 

 Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2006 
roku (MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2005 
roku (MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2005 
roku (PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2004 
roku (PSR)    

 
Not    

 
Działalność kontynuowana      
      
 Przychody ze sprzedaŜy produktów  11 584 49 369 49 369 15 861 
 Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów  333 7 350 7 350 798 

      

Przychody ze sprzedaŜy  11 917 56 719 56 719 16 659 
      
Koszt własny sprzedaŜy 9.5 5 789 40 293 40 298 12 024       
Zysk  brutto ze sprzedaŜy  6 127 16 426 16 421 4 635 
      
Pozostałe przychody operacyjne 9.1 921 1 279 1 296 926 
Koszty sprzedaŜy 9.5 153 0 0 0 
Koszty ogólnego zarządu* 9.5 6 390 4 977 4 149 3 390 
Pozostałe koszty operacyjne 9.2 1 636 1 741 1 741 605       
      
Przychody finansowe 9.3 140 66 66 21 
Koszty finansowe  9.4 2 241 290 290 111       
      
Straty nadzwyczajne  0 0 0 0 
Zyski nadzwyczajne  0 0 0 0 
Odpis ujemnej wartości firmy  458 0 0 0 
Zysk  brutto  (2 774) 10 763 11 603 1 476 
 
Podatek dochodowy 10 (576) 

 
2 258 

 
2 260 238       

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej  (2 198) 

 
8 505 

 
9 343 1 238 

      
Działalność zaniechana      
Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej            
Zysk /(strata) netto za okres  (2 198) 8 505 9 343 1 238             
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SKONSOLIDOWANY BILANS ZA LATA 2004 – 2006 

  

Stan na dzień 
31 grudnia 
2006 roku 
(MSSF) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2005 roku 
(MSSF) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2005 roku 
(PSR) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2004 roku 
(PSR) 

 No     

AKTYWA      

Aktywa trwałe  32 334 18 163 6 455 9 264 

Rzeczowe aktywa trwałe 12 31 654 17 476 5 770 9 080 

Wartości niematerialne 14 175 35 35 106 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 16 35 35 35 35 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 17 0 414 414 0 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 470 203 201 43 
      
      
      
Aktywa obrotowe  34 156 37 179 46 247 9 812 

Zapasy 19 24 941 18 364 27 341 2 811 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 

20 1 965 6 138 6 004 3 728 

NaleŜności publiczno-prawne 20 1 795 2 434 2 434 0 

NaleŜności z tytułu poŜyczek 20 1 608 661 0 0 

Rozliczenia międzyokresowe 26 3 087 9 414 9 414 78 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 17 205 0 661 0 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 21 555 168 393 3 195 
      
      

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

     

      
      
SUMA AKTYWÓW  66 490 55 342 52 702 19 076 
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SKONSOLIDOWANY BILANS ZA LATA 2004- 2006  
 

 

 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2006 roku 
(MSSF) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2005 roku 
(MSSF) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2005 roku 
(PSR) 

Stan na dzień 
31 grudnia 
2004 roku 
(PSR) 

 No     

PASYWA      

Kapitał własny 22 23 955 20 623 19 191 10 160 

Kapitał podstawowy  548 490 490 490 

Pozostałe kapitały rezerwowe  24 172 9 358 9 358 8 253 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty  (765) 10 775 9 343 1 416 
      
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych   0 0 0 0 
      
Kapitał własny ogółem  23 955 20 623 19 191 10 167 
      
Zobowiązania długoterminowe  12 846 3 080 2 537 444 

Oprocentowane kredyty i poŜyczki 23 530 0 0 41 

DłuŜne papiery wartościowe 24 10 726 0 0 0 

Inne zobowiązania finansowe 13 810 245 245 180 

Rezerwy 25 208 381 370 216 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 572 2 454 1 922 7 
      
      
      
Zobowiązania krótkoterminowe  29 689 31 639 30 974 8 472 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

27 7 693 18 724 18 073 5 715 

BieŜąca część oprocentowanych kredytów i poŜyczek 23 15 535 11 519 11 519 1 500 

DłuŜne papiery wartościowe 24 2 620 0 0 0 

Inne zobowiązania finansowe 13 724 199 199 9 

Pochodne instrumenty finansowe 27 1 010 0 0 0 

Zobowiązania publiczno-prawne 27 2 107 1 197 1 183 1 248 
      
      
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

 0 0 0 0 

      
Zobowiązania razem  42 535 34 719 33 511 8 916       
SUMA PASYWÓW  66 490 55 342 52 702 19 076             
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
ZA LATA 2004 –2006  

      

 

 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2006 
roku (MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2005 
roku (MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2005 
roku (PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony 
31.12.2004 
roku (PSR) 

 Not     

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
operacyjnej 

     

Zysk/(strata) brutto  (2 774) 10 763 11 603 1 476 

Podatek zapłacony  (691) (63) (63) (336) 

Amortyzacja 9.5 1 275 1 489 1 489 668 

Zysk na działalności inwestycyjnej  1 067 (64) (64) (18) 
Zmiana stanu naleŜności  5 617 (5 905) (5 771) 2 311 

Zmiana stanu zapasów  (6 437) (19 945) (19 752) (897) 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i 
poŜyczek 

 (10 683) 12 366 11 785 3 412 

Odsetki i udziały w zyskach  1 081 224 224 90 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  5 591 (8 331) (9 197) (113) 

Zmiana stanu rezerw  (182) (367) 155 90 
Pozostałe   (158) (158) 142       
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej   (6 136) (9 991) (9 749) 6 825       
Przepływy środków pienięŜnych z działalności 

inwestycyjnej 
     

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

 97 64 64 18 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

 (13 377) (2 618) (2 635) (6 373) 

SprzedaŜ aktywów finansowych  0 0 0 834 
Nabycie aktywów finansowych  (500) (14) (14) (35) 
Odsetki otrzymane  0 0 0 0 
Spłata udzielonych poŜyczek  0 0 0 0 
Udzielenie poŜyczek  0 0 0 0 
Pozostałe  (968) 48 48 221 
       

 
    

Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  (14 748) (2 520) (2 537) (5 335)       
Przepływy środków pienięŜnych z działalności 

finansowej 
     

Wpływy z tytułu emisji akcji  5 757 0 0 0 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (874) 0 0 0 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  4 123 10 019 10 019 1 500 
Spłata poŜyczek/kredytów  0 0 0 0 
Wpływy z tytułu emisji obligacji  13 346 0 0 0 
Wykup obligacji  0 0 0 0 
Odsetki zapłacone  (1 081) (224) (224) (90) 
Pozostałe  0 (311) (311) 25 
            
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  21 271 9 484 9 484 1 564       

      
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów  

 387 (3 027) (2 802) 2 925 

Środki pienięŜne na początek okresu 21 168 3 195 3 195 270 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym 21 555 168 393 3 195 
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ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Na dzień sprawozdawczy Grupa Kapitałowa Hawe S.A. („Grupa”) składa się z Hawe S.A. („Emitent”, „jednostka 
przejmująca”) , PBT Hawe Sp. z o.o. („jednostka dominująca wg MSSF3”, „Spółka”) i  spółki zaleŜne: Fone Sp. 
z o.o. i Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o.(patrz Nota 2).  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy przedstawia osobno dane sprawozdawcze za lata 2006 
i 2005 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz dane 
sprawozdawcze za lata 2005 i 2004 sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Zgodnie 
z zasadami przyjętymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych po przejęciu w styczniu 
b.r. PBT Hawe Sp. z o.o. i powstaniu Grupy Kapitałowej Hawe SA , jako jednostkę przejmującą/dominującą w 
Grupie przyjęto PBT Hawe Sp. z o.o. Konsekwencją takiego podejścia jest przedstawienie jako dane historyczne 
sprawozdań finansowych (jednostkowych bądź skonsolidowanych) PBT Hawe Sp. z o.o. za lata 2004 – 2006. 

Jednostka przejmująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000121430. 
Jednostce nadano numer statystyczny REGON 15197353.  

Czas trwania jednostki przejmującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony . 

Podstawowym przedmiotem działalności PBT HAWE Sp. z o.o. jest budownictwo teletechniczne w związku z tym 
występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności spowodowane poniŜszymi czynnikami: 

• Rynek telekomunikacji w Polsce tworzy stosunkowo niewielu inwestorów, u których budŜety na 
inwestycje ustalane są zwykle w I kwartale roku. W związku z tym przetargi na prace zarówno budowlane 
jak i projektowe ogłaszane są w większości w II kwartale roku.  

• Spółka buduje kanalizacje teletechniczne w większości stosując przewierty i przeciski sterowane zamiast 
otwartego przekopu. Zmarznięta ziemia ogranicza, a często całkowicie uniemoŜliwia, prowadzenie prac. 
RozmroŜenie głębokich partii ziemi po duŜych mrozach trwa bardzo długo pomimo występującego 
ocieplenia powietrza.  

• Kable światłowodowe nie mogą być wdmuchiwane jeŜeli temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5 stopni 
Celsjusza. 

•  Prawo budowlane i drogowe stawia wiele ograniczeń związanych z warunkami atmosferycznymi, 
szczególnie z tymi, które występują w zimie (np. nie moŜna prowadzić prac budowlanych gdy temperatura 
powietrza jest niŜsza niŜ 4 stopnie Celsjusza).  

• W okresie letnim bardzo ograniczona jest moŜliwość przekopywania pól (ze względu na wzrost płodów 
rolnych). Za ewentualny przekop Spółka musi płacić bardzo duŜe odszkodowania rolnikom. 

2. Skład Grupy 

Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wg MSSF zaleŜności w Grupie Kapitałowej Hawe S.A. 
przedstawiają się następująco: 
 
Jednostka dominująca:  PBT Hawe Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy 
 

Procentowy udział Grupy  
w kapitale 

Jednostki zaleŜne Siedziba Zakres działalności 
30 czerwca 

2007 
31 grudnia 

2006 
     Hawe S.A. Warszawa Działalność finansowa 100 % 0 % 

Fone Sp. z o.o. Wrocław Działalność telekomunikacyjna 100 % 100 % 

Polskie Sieci Optyczne   35 % 35 % 

 
Spółka zaleŜna Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jest wyłączona z konsolidacji ze względu na 
nieistotność sumy bilansowej i obrotów 
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Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany 
przez Grupę w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 

 

Zmiany w strukturze własnościowej po okresie sprawozdawczym  

 

W okresie sprawozdawczym Emitent podjął działania zmierzające do rozpoczęcia nowej działalności, niezwiązanej 
z dotychczasowym przedmiotem działalności. W tym celu HAWE S.A. przejęło spółkę Hawe Sp. z o.o. z siedzibą 
w Legnicy i ma zamiar kontynuować działalność Hawe Sp. z o.o., wykorzystując do tego jej majątek i wiedzę. 

W dniu 2 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzje o: 

• podwyŜszeniu kapitału zakładowego emitując 4.039.156 akcji serii B o cenie nominalnej 1 PLN. Kapitał 
został opłacony aportem w postaci 100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Aport został 
wyceniony na 290.819.232,00 PLN 

• zmianie firmy Spółki na „Hawe S.A.” 

• upowaŜnieniu Zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z CeTO 
na GPW w Warszawie. 

W efekcie, po dokonaniu rejestracji zmian w dniu 19 lutego 2007 roku, spółka Hawe S.A. stała się właścicielem 
100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o., która z kolei jest właścicielem 100% udziałów w spółce FONE Sp. 
z o.o. 

W dniu 26 marca 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy 
KRS, dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z o.o. Aktualna wysokość 
kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 PLN i dzieli się na 8.956 udziałów o wartości 
nominalnej 1.736,00 PLN kaŜdy. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez podwyŜszenie wartości 
nominalnej dotychczasowych udziałów. HAWE S.A. posiada 8.956 udziałów, które stanowią 100% kapitału 
zakładowego i uprawniają do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PBT Hawe Sp. z o.o. 

 

W dniu 30 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony 
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B Spółki. 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki dokonał rejestracji podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę 208.500,00 PLN, tj. z kwoty 4.539.156,00 PLN złotych do kwoty 
4.747.656,00 PLN oraz zarejestrował emisję akcji serii D zwykłych na okaziciela w liczbie 208.500 akcji 
o wartości nominalnej 1,00 złotych kaŜda. Cena emisyjna 1 akcji wyniosła 72,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. 
Akcje Serii D zostały opłacone i objęte w wyniku podpisanych w dniu 7 marca 2007 roku umów: z Panią Anetą 
Gajewską-Sowa [umowa objęcia 71.500 akcji Serii D Spółki], z Panem Markiem Falentą [umowa objęcia 68.500 
akcji Serii D Spółki] oraz PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie [umowa objęcia 68.500 akcji Serii D Spółki]. 
Umowy zostały zawarte w ramach wykonania Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 7 lutego 2007 roku. 

W wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółka pozyskała gotówkę w łącznej kwocie 15.012.000,00 PLN. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na opłacenie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z 
o.o. z siedzibą w Legnicy. Aktualna wysokość kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 
PLN i dzieli się na 8.956 udziałów o wartości nominalnej 1.736,00 PLN kaŜdy. 

 

W dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd HAWE S.A. podjął decyzję o połączeniu oraz przyjął plan połączenia Spółki 
z PBT Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. Połączenie miało nastąpić na zasadach określonych w art. 492 § 1 p. 1 
KSH (łączenie przez przejęcie), to jest w drodze przeniesienia całego majątku PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z 
o.o. na Emitenta.  

 

W dniu 14 czerwca 2007 roku Zarząd postanowił odstąpić od realizacji planu połączenia. Powodem odstąpienia od 
połączenia spółek zgodnego z planem połączenia podpisanym w dniu 13 kwietnia 2007 roku jest zmiana sposobu 
przekształceń Grupy Kapitałowej Hawe S.A. oraz trudności proceduralne związane z przeprowadzeniem 
jednoczesnego połączenia trzech spółek. 

 

W dniu 14 czerwca 2007 roku zarządy spółek PBT Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. podpisały nowy plan 
połączenia spółek oraz złoŜyły plan połączenia do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Połączenie 
zostanie dokonane w drodze przeniesienia całego majątku Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. (łączenie przez 
przejęcie). Ze względu na to, Ŝe PBT Hawe Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Fone Sp. z o.o., połączenie nastąpi 
w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh. W wyniku połączenia przestanie istnieć Fone Sp. z o.o., która ulegnie 
rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 
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W dniu 3 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników PBT Hawe Sp. z o.o. 
i Fone Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu poprzez przejęcie. Wniosek w sprawie połączenia został złoŜony w 
dniu 7 września 2007 w Sądzie Rejonowym w Legnicy.  

PBT Hawe Sp. z o.o. przejmie prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i 
transmisji danych. Po zakończeniu przekształceń PBT Hawe Sp. z o.o. rozpocznie świadczenie zaawansowanych 
technologicznie usług teleinformatycznych (w tym "triple-play") na posiadanej sieci światłowodowej. 

3. Skład Zarządu  

3.1 Skład Zarządu Emitenta 

W skład Zarządu jednostki prawnie dominującej na dzień 30 czerwca 2007 roku wchodzili: 

• Marek Rudziński -  Prezes Zarządu 

• Andrzej Laskowski  - Członek Zarządu (od 16 maja 2007 roku) 

3.2 Skład Zarządu jednostki dominującej wg MSSF3 

W skład Zarządu Spółki w pierwszym półroczu 2007 r. wchodzili: 

• Piotr Mazurkiewicz  - Prezes Zarządu ( do 30.03.2007 roku) 

• Roman Jawdyk   - Wice Prezes Członek Zarządu ( do 22.06.2007 roku) 

• Mariusz Ładysz   - Prezes Zarządu (od 04.06.2007 roku) 

• Piotr Kubaszewski   - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

• Roman Sztuba   - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

• Jarosław Szpytko   - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

4.1 Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŜej, największe znaczenie, 
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – Grupa jako Leasingodawca.  

W związku z rozpoczęciem świadczenia długoterminowych usług dzierŜawy światłowodu Grupa rozpoznała i ujęła 
w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2007 roku leasing finansowy.  

Grupa przeniosła wszystkie istotne korzyści i ryzyka wynikające z prawa własności tych urządzeń, które zostały 
oddane w leasing finansowy na Leasingobiorcę.  

4.2 Niepewność szacunków  

PoniŜej omówiono podstawowe załoŜenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące 
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i 
zobowiązań w następnym roku finansowym.  

 Usługi budowlane  

Spółka realizuje aktualnie duŜy projekt obejmujący wspólną z innym podmiotem (ICHB PAN PCSS) inwestycję 
polegająca na budowie sieci światłowodowej na terenie północnej i wschodniej Polski o łącznej długości 1 159 
km. Zgodnie z umowami zawartymi z PCSS Spółka w związku i przy okazji budowy dla swoich celów rurociągu 
kablowego  składającego się z trzech rur dołoŜy dwie rury dla potrzeb PCSS. Strony ustaliły w umowie udział 
PCSS w kosztach budowy poszczególnych odcinków w wysokości konkretnie ustalonych kwot. 
Analizując dokładnie treść  zawartych umów i wszystkie aspekty realizacji tego projektu Spółka uznała iŜ nie 
moŜna ich traktować i rozliczać oddzielnie jako nie powiązane ze sobą umowy o świadczenie usługi budowlanej i 
inwestycje prowadzone dla własnych potrzeb. Rezultatem realizacji kontraktu jest bowiem jeden wspólny obiekt 
– sieć światłowodowa. Zdaniem Spółki sposób rozliczania kosztów budowy tych obiektów powinien opierać się 
ściśle o postanowienia łączących strony umów. Wynikiem takiego podejścia Spółki była zmiana zasad rozliczenia 
kosztów wspólnej inwestycji. Do rozliczenia kosztów obciąŜających współinwestora przyjęto koszty w wysokości 
wynikającej z kontraktów. Dla ustalenia wysokości tych kosztów przypadających na bieŜący okres Spółka 
wykorzystała metodologię stosowaną przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych dostosowując ja 
odpowiednio do załoŜeń przyjętych dla rozliczenia wspólnej inwestycji. 

 Wycena rezerw 
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Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych na koniec 2006 
roku wewnętrznie przez Grupę. Przyjęte w tym celu załoŜenia zostały przedstawione w nocie. PoniewaŜ na dzień 30 
czerwca 2007 roku nie wystąpiły istotne przesłanki mające wpływ na zmianę wartości szacunków, Grupa 
pozostawiła rezerwę na dotychczasowym poziomie.  

 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w przyszłości zostanie 
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych 
w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując 
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŜeń Grupa kieruje się profesjonalnym 
osądem. 

 Ujmowanie przychodów 

Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. 
Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług do 
wykonania. Grupa uznała, Ŝe najlepszą miarą oceny proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług do 
wykonania jest wielkość poniesionych kosztów.  

 Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŜyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji 
przyjętych okresów ekonomicznej uŜyteczności na podstawie bieŜących szacunków. 

5. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego, z wyjątkiem aktywa oddanego w leasing finansowy, pochodnych instrumentów finansowych, które 
są wyceniane według wartości godziwej. 

Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, 
które moŜna przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o 
ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania 
działalności przez spółki Grupy. 

5.1 Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 
publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez 
Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami 
MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości 
określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i 
wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu 
doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.  

Przejęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. przez Hawe S.A. zostało wstępnie rozpoznane i ujęte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym jako przejęcie odwrotne zgodnie z MSSF3. W ciągu 12 miesięcy od daty przejęcia 
zdarzenie zostanie ostatecznie rozliczone i zaprezentowane.  
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5.2 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jest złoty polski. 

6. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Grupa 
zastosowała w bieŜącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie miało wpływu na 
sprawozdanie finansowe.  

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnienia dotyczące kapitału 

Grupa zastosowała zmienione regulacje MSR 1.  

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  

Grupa zastosowała MSSF 7. Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone do noty 30 NaleŜności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe naleŜności oraz do noty 38 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. 

KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji”  

Nie dotyczy. 

KIMSF 8 Zakres MSSF 2  

Grupa zastosowała interpretację KIMSF 8. Efektem są zmiany niektórych zapisów zasad (polityki) rachunkowości. 
Grupa przejrzała transakcje, w ramach których zostały wydane akcje (lub Grupa poniosła zobowiązanie oparte na 
wartości instrumentów kapitałowych) jako zapłata za otrzymane dobra lub usługi i stwierdziła, Ŝe nie wystąpiły 
transakcje, które wymagałyby zmienionego ujęcia w związku z zastosowaniem interpretacji KIMSF 8. 

7. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w Ŝycie: 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 
stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 
UE, 

� MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) - mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych - 
mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku,  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE. 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE. 

� Interpretacja KIMSF 14 IAS 19 - Aktywa wynikające z programów określonych świadczeń i wymogi 
minimalnego finansowania - mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 
stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez 
UE. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 
stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.  

8. Istotne zasady rachunkowości 

8.1 Zasady konsolidacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF obejmuje sprawozdania 
finansowe jednostki dominującej według MSSF3 tj. PBT Hawe Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowe jej 
jednostki zaleŜnej sporządzone kaŜdorazowo za lata 2006 i 2005. Sprawozdania finansowe jednostki zaleŜnej [po 
uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF ] sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy 
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co sprawozdania jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite 
zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu 
eliminacji jakichkolwiek rozbieŜności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 
transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba Ŝe 
dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 
konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 
posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŜne, więcej niŜ połowę liczby głosów w danej 
spółce, chyba Ŝe moŜliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. 
Sprawowanie kontroli ma miejsce równieŜ wtedy, gdy Spółka ma moŜliwość kierowania polityką finansową i 
operacyjną danej jednostki.  

8.2 Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej  

Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice kursowe 
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych 
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne 
ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z 
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie 
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej: 

 

 31 grudnia 2006 roku 

EURO 3,8312 

 

8.3 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę 
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku 
do stanu zdatnego do uŜywania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, obciąŜają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 
do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Amortyzacja jest naliczana metodą 
liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: 

 
Typ Okres 
  

Budynki i budowle 10 – 30 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 5 – 15 lat 

Urządzenia biurowe  3 lata 

Środki transportu  5 lat 

Komputery  3 lata 

 

Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w 
razie konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego . 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego 
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 
(obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej 
pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
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Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w 
budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.  

8.4 Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŜeli spełniają kryteria rozpoznania dla 
kosztów prac badawczych i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości 
niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym 
zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są 
ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

Grupa ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości 
niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania oraz poddawane 
testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 
amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania są weryfikowane przynajmniej na 
koniec kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania lub oczekiwanym sposobie 
konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę 
odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis 
amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania ujmuje się w rachunku 
zysków i strat w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane, są corocznie 
poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na 
poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.  

Okresy uŜytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku 
właśnie zakończonego roku obrotowego. 

 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków 
i strat w momencie ich usunięcia z bilansu. 

8.4.1 Wartość firmy 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia 
stanowiącej nadwyŜkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w 
wartości godziwej netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po 
początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie 
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub 
częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.  

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do kaŜdego z ośrodków wypracowujących środki 
pienięŜne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. KaŜdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego została 
przypisana wartość firmy: 

• odpowiada najniŜszemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne 
potrzeby zarządcze oraz 

• jest nie większy niŜ jeden segment działalności zgodnie z definicją podstawowego lub uzupełniającego wzoru 
sprawozdawczości finansowej Grupy określonego na podstawie MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca 
segmentów działalności. 

Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość 
ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty 
wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pienięŜne i dokonana 
zostanie sprzedaŜ części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaŜy takiej 
działalności wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W 
takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej 
działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 
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8.5 Leasing  

Grupa jako leasingobiorca 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z 
następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości 
bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i 
zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 
pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i 
strat. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

Grupa jako leasingodawca 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Początkowe koszty bezpośrednie 
poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka 
stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z 
tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym staną się naleŜne. 

8.6 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić 
utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, Ŝe przesłanki 
takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata 
wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka 
wypracowującego środki pienięŜne, do którego dany składnik aktywów naleŜy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne odpowiada wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne, lub jego wartości uŜytkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest wyŜsza. Wartość odzyskiwalną 
ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba Ŝe dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów 
pienięŜnych, które w większości są niezaleŜne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. 
Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyŜsza niŜ jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości 
i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości uŜytkowej 
prognozowane przepływy pienięŜne są dyskontowane do ich wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieŜące rynkowe oszacowanie 
wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości składników majątkowych uŜywanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach 
kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, Ŝe odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, 
lub czy powinien zostać zmniejszony. JeŜeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego 
składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko 
wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych 
stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyŜsza się 
wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. PodwyŜszona kwota nie moŜe 
przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w 
ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika 
aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie 
jako przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis 
amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu 
uŜytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości 
bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  

8.7 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych i wyrobów 
gotowych. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu róŜnic 
kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  
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8.8 Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
– Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
– PoŜyczki udzielone i naleŜności, 
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy, 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub moŜliwych do 
określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma moŜliwość utrzymać w 
posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 
miesięcy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane 
jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty pochodne są równieŜ 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba Ŝe są to instrumenty uznane za efektywne instrumenty 
zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez 
uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w 
rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych. JeŜeli kontrakt zawiera jeden lub więcej 
wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt moŜe zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pienięŜne z kontraktu lub wydzielenie 
wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyraźnie zakazane. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym 
ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze 
kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy zarówno 
wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy 
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną 
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które 
powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 30 czerwca 2007 roku Ŝadne aktywa finansowe nie zostały 
zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy . 

PoŜyczki udzielone i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o 
ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki udzielone i naleŜności o 
terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji sprzedaŜy, z 
uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym 
rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena 
rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny 
sposób), a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku 
zysków i strat jako koszt finansowy. 

Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku 
składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 
transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu lub 
gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę 
trzecią  

8.9 Utrata wartości aktywów finansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

8.9.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek 
udzielonych i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością 
bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia 
naleŜności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy 
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początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniŜa się 
bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 
finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 
indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe nie istnieją obiektywne przesłanki 
utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on 
znaczący, czy teŜ nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce 
ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod 
kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, Ŝe dotychczasowy 
odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze 
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, w 
jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyŜsza jego zamortyzowanego kosztu. 

8.9.2 Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, 
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie moŜna wiarygodnie ustalić, 
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego 
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako róŜnicę pomiędzy 
wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych 
aktywów finansowych.  

8.9.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego 
do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o 
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieŜącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu 
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału 
własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie moŜna ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia 
odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w 
następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe 
być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków 
i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

8.10 Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia 

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze 
zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward oraz 
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są 
wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i 
jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.  

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości 
zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.  

Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieŜących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa 
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej podobnych 
instrumentów. 

W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:  

• zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego 
składnika aktywów lub zobowiązania, lub  

• zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów 
środków pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym 
składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub 

• zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako 
zabezpieczenie przepływów pienięŜnych.  

W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, 
jak równieŜ cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera 
identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego 
ryzyka, a takŜe sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagroŜenia 
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zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pienięŜnych związanych z zabezpieczanym 
ryzykiem. Oczekuje się, Ŝe zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej 
lub przepływów pienięŜnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania 
na bieŜąco w celu sprawdzenia, czy jest wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które 
zostało ustanowione. Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem 
związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe 
typu forward oraz kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe). Tego rodzaju pochodne 
instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy 
ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.  

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości 
zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.  

Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieŜących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa 
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej podobnych 
instrumentów. 

W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:  

• zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego 
składnika aktywów lub zobowiązania, lub  

• zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów 
środków pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym 
składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub 

• zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej 

 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako 
zabezpieczenie przepływów pienięŜnych.  

W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, 
jak równieŜ cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera 
identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego 
ryzyka, a takŜe sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagroŜenia 
zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pienięŜnych związanych z zabezpieczanym 
ryzykiem. Oczekuje się, Ŝe zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej 
lub przepływów pienięŜnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania 
na bieŜąco w celu sprawdzenia, czy jest wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które 
zostało ustanowione.  

8.10.1 Zabezpieczenie wartości godziwej 

Zabezpieczenie wartości godziwej Grupy to zabezpieczenie przed zmianami wartości godziwej ujętego składnika 
aktywów lub zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo wyodrębnionej 
części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które 
przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na rachunek zysków i strat. W 
przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, wartość bilansowa zabezpieczanej pozycji jest korygowana o zyski i/ 
lub straty z tytułu zmian wartości godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka, instrument zabezpieczający 
jest wyceniany do wartości godziwej, a zyski i straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego i pozycji 
zabezpieczanej są odnoszone do rachunku zysków i strat.  

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej pozycji ujmowanych według zamortyzowanego kosztu, korekta do 
wartości bilansowej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat przez pozostały okres do upływu terminu 
wymagalności instrumentu. 

Jeśli nie ujęte uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie jest wyznaczone jako pozycja zabezpieczana, późniejsze 
łączne zmiany wartości godziwej uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania wynikające z zabezpieczanego 
ryzyka ujmuje się jako składnik aktywów lub zobowiązanie, a powstające zyski lub straty ujmuje się w rachunku 
zysków i strat. Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego równieŜ ujmuje się w rachunku zysków i 
strat.  

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeŜeli instrument zabezpieczający wygasa, 
zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, jeŜeli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości 
zabezpieczeń lub gdy Grupa uniewaŜnia powiązanie zabezpieczające. KaŜdą korektę wartości bilansowej 
zabezpieczanego instrumentu finansowego, do którego stosuje się metodę efektywnej stopy procentowej, poddaje 
się amortyzacji, a dokonane odpisy ujmuje się w rachunku zysków i strat. Amortyzacja moŜe rozpocząć się od 
momentu dokonania korekty, jednakŜe nie później niŜ w momencie zaprzestania korygowania pozycji 
zabezpieczanej o zmiany wartości godziwej wynikające z zabezpieczanego ryzyka.  
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8.10.2 Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych 

Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych to zabezpieczenie przed zagroŜeniem zmiennością przepływów 
pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów 
lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, i które mogłoby wpływać na rachunek 
zysków i strat. Część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne 
zabezpieczenie ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, a nieefektywną część ujmuje się w rachunku zysków i 
strat.  

Jeśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów finansowych lub 
zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 
przenosi się do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, albo w okresach, w których nabyty składnik 
aktywów lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na rachunek zysków i strat. 

Jeśli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub 
zobowiązania niefinansowego, albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefinansowych lub 
zobowiązaniem niefinansowym staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, do którego będzie się 
stosować zabezpieczenie wartości godziwej, wtedy zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym są wyłączane i włącza się je do kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub 
zobowiązania. 

Zyski lub straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają 
warunków umoŜliwiających stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, są ujmowane 
bezpośrednio w wyniku finansowym netto za bieŜący okres. 

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasł lub 
został sprzedany, jego wykorzystanie dobiegło końca lub nastąpiła jego realizacja, bądź gdy zabezpieczenie 
przestało spełniać warunki umoŜliwiające stosowanie wobec niego specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. 
W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w 
kapitale własnym, są nadal wykazywane w kapitale własnym aŜ do momentu wystąpienia prognozowanej 
transakcji. JeŜeli Grupa przestała spodziewać się, Ŝe prognozowana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale 
własnym łączny zysk lub strata netto są odnoszone na wynik finansowy netto za bieŜący okres. 

8.11 Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i moŜliwej do uzyskania 
ceny sprzedaŜy netto. 

Koszty poniesione na doprowadzenie kaŜdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno w 
odniesieniu do bieŜącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 

Materiały – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

Produkty gotowe i 
produkty w toku 

– koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich 
kosztów produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego. 

Towary – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

Ceną sprzedaŜy netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku zwykłej 
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia 
sprzedaŜy do skutku. 

8.12 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana 
została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku z upływem czasu jest ujmowane 
jako przychody finansowe. 

Pozostałe naleŜności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych 
aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów. Jako aktywa niepienięŜne zaliczki nie podlegają 
dyskontowaniu.  

8.13 Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 

Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 
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Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 
składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieŜących. 

8.14 Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane według 
ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz 
dyskonta lub premie uzyskane w związku ze zobowiązaniem. 

Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a takŜe w 
wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

8.15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania 
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii 
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako 
przeznaczone do obrotu, jeŜeli zostały nabyte dla celów sprzedaŜy w niedalekiej przyszłości. Instrumenty 
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, 
chyba Ŝe są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy 
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli 
poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub  znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy 
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania 
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z 
udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane 
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 30 czerwca 2007 roku Ŝadne 
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy (na dzień 31 grudnia 2006 roku: zero). 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy. 
Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty lub przychody 
finansowe.  

Inne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 
instrumentu dłuŜnego przez instrument o zasadniczo róŜnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi 
podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania 
finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania 
finansowego Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujecie nowego zobowiązania finansowego. Powstające 
z tytułu zamiany róŜnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu 
podatku od towarów i usług , ZUS i podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które 
będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

8.16 Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy 
jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w 
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  125 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 
ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

8.17 Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zakładowe systemy wynagradzania Grupy nie przewidują wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych innych niŜ wynikające z prawa pracy.  

Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych i nagród jubileuszowych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa 
tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do 
okresów, których dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie 
zatrudnienia. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną 
dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne 
oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są 
rozpoznawane w rachunku zysków i strat. 

8.18 Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są 
rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów 
obowiązują równieŜ kryteria przedstawione poniŜej. 

8.18.1 SprzedaŜ towarów i produktów  

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  

8.18.2 Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy 
stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do szacowanych kosztów 
niezbędnych do zrealizowania zlecenia.  

JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego 
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. 

8.18.3 Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pienięŜne przez szacowany okres 
Ŝycia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów 
finansowych. 

8.18.4 Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

8.18.5 Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu 
w stosunku do otwartych umów. 

8.19 Podatki 

8.19.1 Podatek bieŜący 

Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący i okresy poprzednie wycenia się w 
wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów 
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie juŜ 
obowiązywały na dzień bilansowy.  
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8.19.2 Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w 
stosunku do róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na 
wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

• w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 
odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iŜ w dającej 
się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, 
jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 
który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic 
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy 
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu 
ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

• w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną odwróceniu i 
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic 
przejściowych. 

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy 
i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie 
na kaŜdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w 
przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 
bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 
własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 
przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami z tytułu bieŜącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  

8.19.3 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z 
wyjątkiem: 

• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest moŜliwy do 
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia 
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

• naleŜności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz organów 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.  

8.20 Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią waŜoną 
liczbę akcji Emitenta w danym okresie sprawozdawczym. Informacje o wysokości zysku netto przypadającego na akcję 
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dotyczą tylko danych za rok 2007. W danych historycznych  za lata  2004 – 2006 nie występują informacje na temat 
wysokości zysku przypadającego na jedną akcją  poniewaŜ są to dane PBT Hawe spółka z ograniczona odpowiedzialnością, a 
nie spółki akcyjnej Hawe S.A. 
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9. Przychody i koszty 

9.1 Pozostałe przychody operacyjne  

 Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2006 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 

(PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2004 

(PSR) 
Otrzymane odszkodowania  44 864 864 144 
Odsetki bankowe – 54 – – 
Odsetki od naleŜności z tytułu dostaw – 12 – 8 
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw i aktualizacji 278 – – 300 
Dotacje – 136 136 54 
Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych – 47 47 17 
Refaktura 117 – – 335 

Inne 2 232 232 69      
 441 1 345 1 279 927           

 

9.2 Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2006 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 

(PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2004 

(PSR) 
Odsetki od zobowiązań  44 32 – 8 
Utworzenie rezerwy i aktualizacje – – – 208 
Szkody w majątku rzeczowym 20 – – 29 
Zapłacone kary i odszkodowania – 230 230 2 
RóŜnice kursowe – 11 – – 
Refaktura 114 836 836 335 
Inne 1 675 675 23      
 179 1 784 1 741 605 
           

 

9.3 Przychody finansowe  

 Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2006 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 

(PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2004 

(PSR) 
Odsetki bankowe – – 54  

Pozostałe odsetki – – 12   –    
Przychody finansowe ogółem – – 66 21           

9.4 Koszty finansowe  

 Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2006 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 

(PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2004 

(PSR) 
Odsetki od kredytów bankowych 329 191 191  
Odsetki od zobowiązań – – 32  
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 10 56 56  
RóŜnice kursowe – – 11  
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Koszty finansowe ogółem 339 247 290 111           

 

9.5 Koszty według rodzajów 

 Nota Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2006 r. 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(MSSF) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2005 
(PSR) 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony  
31.12.2004 
(PSR) 

Amortyzacja 13.6 771 1 489 1 489 668 
ZuŜycie materiałów i energii  2 102 12 096 12 096 5 433 
Usługi obce  5 612 29 548 29 548 5 304 
Podatki i opłaty  193 425 425 300 
Koszty świadczeń pracowniczych 13.7 4 364 8 359 8 359 6 552 
Pozostałe koszty rodzajowe  686 3 031 2 208 1 208 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 172 7 258 7 258 770       
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:  13 900 62 206 61 383 20 236 
 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy  807 41 121 40 298 12 025 
 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy  – – – 3 390 
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu  2 133 4 149         4 149               – 

Zmiana stanu produktów  10 960 16 936 16 936 294 
SprzedaŜ na własne potrzeby jednostki  – – – 4 527 
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11. Zobowiązania ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, Ŝe 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyŜej 20 pracowników na pełne etaty. 
Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest 
subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, poŜyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów 
socjalnych.  

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa kompensuje aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec 
Funduszu, poniewaŜ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Grupy. W związku z powyŜszym, saldo netto na dzień 
31 grudnia 2006 roku wynosi 32 tysiące PLN. 

Tabele poniŜej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.  

 
 31.12.2006 

MSSF 
31.12.2005 

MSSF 
31.12.2005 

PSR 
31.12.2004 

PSR 
Środki pienięŜne  294 225 225 1 
Zobowiązania z tytułu Funduszu 299 192 192 176 
     
Saldo po skompensowaniu 5 33 nie są 

kompensowane 
nie są 

kompensowane 

     
     

 Okres obrotowy 

zakończony 

2006 roku 

Okres 

obrotowy 

zakończony 

2005 roku  

Okres 

obrotowy 

zakończony 

2005 roku  

Okres 

obrotowy 

zakończony 

2004 roku 

 

Odpisy na Fundusz  141 141 132 101 

12. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
rok 2006 (MSSF) Grunty i 

budynki 
Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 713 10 840 9 241 22 794 
Nabycia 7 1 860 859 2 726 
Nabycie jednostki zaleŜnej (nota __) – 608 133 741 
Likwidacja 20 244 – 264 
Przemieszczenia 17 356 625 (5 989) 11 992      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku 20 056 13 689 4 244 37 989           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2006 roku 520 4 798 – 5 318 
Odpis amortyzacyjny za okres 109 1 056 – 1 165 
Likwidacja 2  147 – 149      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2006 roku  627 5 707 – 6 334           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 193 6 042 9 421 17 476 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku  19 429 7 982 4 244 31 655 

 

rok 2005 (MSSF) Grunty i 
budynki 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 roku 1 574 6 697 5 027 13 298 
Nabycia 0 1 438 24 509 25 947 
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SprzedaŜ 13 270 29 214 29 497 
Przeszacowanie majątku 640 2 146 0 2 786 
Przemieszczenia  512 829 8 919 10 260      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 roku 2 713 10 840 9 241 22 794           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2005 roku 407 3 811 0 4 218 
Odpis amortyzacyjny za okres 114 1 167 0 1 281 
SprzedaŜ 1 180 0 181 
Likwidacja          
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2005 roku 520 4 798 0 5 318           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 roku 1 167 2 886 5 027 9 080 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2005 roku  2 193 6 042 9 241 17 476 

 

 

rok 2005 (PSR) Grunty i 
budynki 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 roku 1 574 6 697 5 027 13 298 
Nabycia 0 1 438 24 509 25 947 
Nabycie jednostki zaleŜnej (nota __)     
SprzedaŜ 13 271 29 214 29 498 
Przemieszczenia  512 829 0 1 341      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 roku 2 073 8 693 322 11 088           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2005 roku 407 3 811 0 4 218 
Odpis amortyzacyjny za okres 114 1 167 0 1 281 
SprzedaŜ 1 180 0 181      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2005 roku  520 4 798 0 5 318           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 roku 1 167 2 886 5 027 9 080 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2005 roku  1 553 3 895 322 5 770 

 

rok 2004 (PSR) Grunty i 
budynki 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2004 roku 1 200 6 367 0 7 567 
Nabycia 374 523 5 027 5 924 
Likwidacja 0 193 0 193      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2004 roku 1 574 6 697 5 027 13 298           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2004 roku 350 3 801 0 4 151 
Odpis amortyzacyjny za okres 57 180 0 237 
Likwidacja  170 0 170    0  
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2004 roku  407 3 811 0 4 218           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2004 roku 851 2 566  3 417 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2004 roku  1 167 2 886 5 027 9 080 

 

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1 057 tys. PLN. Na 
aktywach uŜytkowanych na mocy umów leasingowych został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.  

Grunty i budynki o wartości bilansowej 19 825 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2006 roku objęte są hipoteką ustanowioną w 
celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy (nota 23)  

BieŜące zabezpieczenia kredytów ustanowione na majątku rzeczowym ujawnione zostały w nocie nr 23 
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13. Leasing 

13.1 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego z opcją zakupu 

 

Grupa korzysta z samochodów i urządzeń technicznych przyjętych w leasing finansowy. Umowy zostały rozpoznane jako 
leasing finansowy i zostały rozliczone w księgach zgodnie z zasadami rozliczania leasingu finansowego dla producentów.  

W okresie od 2004 do 2005 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieŜąca 
minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco: 

 

 Opłaty 
minimalne 

31.12.2006r. 

Opłaty 
minimalne 

31.12.2005r. 

Opłaty 
minimalne 

31.12.2005r. 

Opłaty 
minimalne 

31.12.2004r. 

 MSSF MSSF PSR PSR 
     
W okresie 1 roku 926 262 262 11 
W okresie od 1 do 5 lat 822 269 269 221 
PowyŜej 5 lat 0 0 0 0      
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 1 748 531 531 233 
Minus koszty finansowe 214 87 87 44      

Wartość bieŜąca minimalnych opłat  
leasingowych, w tym: 1 534 444 444 189 

krótkoterminowe 810 199 199 9 
długoterminowe 724 245 245 180                

14. Wartości niematerialne 

 

rok 2006 Inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

Patenty Wartość firmy Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 337 – – 337 
Nabycia 8 – – 8 
Nabycie jednostki zaleŜnej (nota __) 183 – – 183      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku  528 – – 528           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2006 
roku 302 – 

– 
302 

Odpis amortyzacyjny za okres 51 – – 51      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2006 
roku  353 – – 353           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 35   35 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku  174   174 
 

 

rok 2005 (MSSF) Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Patenty2 Wartość firmy Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 roku 323 – – 323 
Nabycia 14 – – 14      

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 roku (niebadane) 337 – – 337           
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Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2005 
roku 217 – 

– 
217 

Odpis amortyzacyjny za okres 85 – – 85      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2005 
roku 302 – – 302           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 roku 107   107 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2005 roku  35   35 
 

 

rok 2005 (PSR) Inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

Patenty Wartość firmy Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 roku 323 – – 323 
Nabycia 14 – – 14      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 roku  337 – – 337           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2005 
roku 217 – 

– 
217 

Odpis amortyzacyjny za okres 85 – – 85      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2005 
roku  302 – – 302           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 roku 107   107 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2005 roku  35   35 
 

 

rok 2004(PSR) Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Patenty Wartość firmy Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2004 roku 257 – – 257 
Nabycia 67 – – 67 
Likwidacja – – – –      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2004 roku  323 – – 323           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2004 
roku 163 – 

– 
163 

Odpis amortyzacyjny za okres 57 – – 57 
Likwidacja 3 – – 3      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2004 
roku  217 – – 217 
   

 
      

     

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2004 roku 94   94 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2004 roku  107   107 
 

15. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości 

15.1 Ujemna wartość firmy z konsolidacji 

W dniu 31 października 2006 r. podpisana została umowa przeniesienia 100% udziałów Fone Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. 
z o.o. . Przejecie zostało opłacone w formie udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. . Przejęcie miało na celu stworzenie 
struktur operatora teleinformatycznego zajmującego się sprzedaŜą usług na sieci światłowodowej wybudowanej przez 
Hawe Sp. z o.o. W wyniku przejęcia ustalona została ujemna wartość firmy rozliczona jednorazowo w wynik roku 2006. 
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 31 października 
2006 

  
Ujemna wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji (471) 
Fone Sp. z o.o. 971   
Razem wartość bilansowa  500     

 

Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Fone Sp. z o.o. na dzień przejęcia 
przedstawia się następująco: 

 

 Wartość bilansowa 

bezpośrednio przed 
przejęciem 

Wartość godziwa 

ujęta w 
momencie 
przejęcia 

   
Rzeczowe aktywa trwałe 591 591 
Wartości niematerialne 183 183 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 22 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 891 891 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług i inne naleŜności 429 429 
Zapasy 140 140    
 2 256 2 256    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania 630 630 
Pozostałe zobowiązania finansowe 646 646 
Rezerwa na koszty 9 9    
 1 285 1 285    
Wartość aktywów netto 971 971       
Ujemna wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 471 471 

 

 

Cena nabycia: 

  
Wyemitowane udziały w wartości godziwej 500   
Zapłata ogółem 500     
  

16. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

Udziały  
Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie 

(Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o.) 35 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

35      
 35 35 35 35              

 

W dniu 26 czerwca 2007 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Polskich Sieci Optycznych”, PBT 
Hawe Sp. z o.o. wyraziło zgodę na zbycie udziałów w spółce PSO na rzecz Pana Romana Jawdyka. Umowa zbycia Rep. 
A nr 4291/2007 podpisana została w dniu 2 lipca 2007 roku w obecności notariusza Pani Renaty Głogowskiej. Udziały 
zostały sprzedane za cenę nominalną 35 tys. PLN.  

Na dzień sprawozdawczy wartość bilansowa udziałów wynosiła 35 tys. PLN i odpowiadała wartości godziwej ustalonej 
w oparciu o transakcję sprzedaŜy. 
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17. Pozostałe aktywa finansowe  

17.1 Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 

 

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

Kaucja do umów budowlanych   414 414  
     
  414 414  
          

Pozostałe aktywa długoterminowe stanowią naleŜności z tytułu kaucji zatrzymanej przez odbiorców usług (robót 
budowlanych) świadczonych przez Spółkę zgodnie z umowami, których termin zwrotu upływa 01.01.2007 roku. 
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe 

 

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

Kaucja do umowy kredytowej  205    

PoŜyczka dzielona dla udziałowca   661  
     
 205  661  
          

Pozostałe aktywa krótkoterminowe stanowi kaucja pienięŜna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego 
Fone Sp. z o.o. na zakup systemu telekomunikacyjnego. Kaucja złoŜona została jako lokata terminowa z 
oprocentowaniem rocznym w wysokości 3,9% na okres do 01.06.2008 roku.  

W 2005 roku Spółka dzieliła poŜyczki dla udziałowca, wartość bieŜąca naleŜności wynosiła 661 tys. PLN. W bilansie 
sporządzonym według PSR poŜyczka prezentowana jest w pozostałych aktywach finansowych krótkoterminowych, 
natomiast w bilansie sporządzonym według MSSF poŜyczka została zaprezentowana w innych naleŜnościach 
krótkoterminowych. 

18. Świadczenia pracownicze 

18.1 Świadczenia emerytalne  

Jednostki Grupy wypłacają pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości 
określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny sporządzonej wewnętrznie tworzy rezerwę 
na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające 
zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniŜszej tabeli:  

 Rok zakończony  
31.12.2006 

MSSF 

Rok zakończony  
31.12.2005 

MSSF 

Rok zakończony  
31.12.2005 

PSR 

Rok zakończony  
31.12.2004 

PSR 

Na początek okresu 11 0 – – 
Utworzenie rezerwy 7 11 – – 

Koszty wypłaconych świadczeń – – – – 

Rozwiązanie rezerwy – – – – 
Na koniec okresu 18 11 – – 
          

 

Główne załoŜenia przyjęte przez Grupę na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 

 31 grudnia 2006 
Stopa dyskontowa (%) 4% 
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników (%) 5% 

 

Ze względu na nieistotną wartość utworzonej rezerwy aktuarialnej oraz niewielką zmianę czynników mających wpływ na 
wyliczenie rezerw, rezerwa aktuarialna pozostała na poziomie wyliczenia na koniec roku 2006. 
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19. Zapasy 

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

     
Materiały (według ceny nabycia) 133 304 304 714 
Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 7 908 18 060 27 037 2 097 
Produkty gotowe (według ceny nabycia/kosztu wytworzenia) 16 786 0 0 0 
Towary 114 0 0 0 
Zapasy ogółem, według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia 
(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto moŜliwej do uzyskania 

24 941 

 
 

18 364 

 
 

27 341 

 
 

2 811           

 

Spółka wykazuje na zapasach równieŜ tę część realizowanej na własny rachunek infrastruktury telekomunikacyjnej która 
nie jest przewidziana do wykorzystania dla świadczenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych i w związku z tym nie 
powinna być zakwalifikowana po ukończeniu jako środki trwałe . Infrastruktura ta budowana jest z myślą o jej 
ewentualnej sprzedaŜy, bądź wydzierŜawieniu.  
Infrastruktura ta nie zawiera aktualnie światłowodów ani innych urządzeń niezbędnych dla wykorzystania jej do 
świadczenia usług.  
W 2006 roku Spółka dokonała przekwalifikowania do pozycji zapasów wykazywanych uprzednio jako środki trwałe 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej o wartości 16.786 tys. PLN nie spełniających zdaniem Spółki wymogów 
zakwalifikowania do środków trwałych w świetle MSR. 
 

śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 
czerwca 2007 roku i w okresie 6 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006. Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie było 
zapasów wycenianych w cenie sprzedaŜy netto. 

 

20. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

     

NaleŜności z tytułu dostaw 
długoterminowe 

– – – – 

NaleŜności z tytułu dostaw 
krótkoterminowe 

1 749 5 765 5 765 3 719 

NaleŜności budŜetowe 1 795 2 434 2 434 0 

Pozostałe naleŜności od osób trzecich 216 373 238 9 

PoŜyczka od podmiotów powiązanych  1 608 661 661 0      
NaleŜności ogółem (netto) 5 381 9 233 9 098 3 728 

Odpis aktualizujący naleŜności 259 81 81 50      
NaleŜności brutto 5 627 9 314 9 179 3 778           

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 28. 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 30-dniowy termin płatności. 

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, 
zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym 
nieściągalne naleŜności właściwym dla naleŜności handlowych Grupy. 

 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie : 259  tys. PLN  zostały uznane za 
nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem aktualizującym. 

 

Dla naleŜności uznanych za nieściągalne Grupa Tworzy odpis aktualizujący naleŜności. Zmiany odpisu aktualizującego 
naleŜności były następujące: 
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Rok zakończony  31 
grudnia 2006 roku 

MSSF  

Rok zakończony 31 
grudnia 2005 roku 

MSSF 

Rok zakończony 31 
grudnia 2005 roku 

PSR 

Rok zakończony 31 
grudnia 2004 roku 

PSR 

Na początek okresu 81 50 50 183 

Zwiększenie 259 65 65 45 

Wykorzystanie - - - - 

Rozwiązanie 81 34 34 178 

Na koniec okresu 259 81 81 50 

 

PoniŜej przedstawiono analizę naleŜności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 grudnia 2006 roku były 
przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne  

 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
 

Razem 

Nie 
przeterminowan

e < 30 dni 30 – 60 dni 60 – 90 dni 90 – 120 dni >120 dni 
        
31 grudnia 2006 1 749 1 183 330 97 27 5 106 

21. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od stopy 
oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy, od jednego 
dnia do jednego miesiąca, w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pienięŜne i są oprocentowane 
według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 
grudnia 2006 roku wynosi 555 tys. PLN. 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 
składało się z następujących pozycji: 

 31.12.2006 
MSSF 

31.12.2005 
MSSF 

31.12.2005 
PSR 

31.12.2004 
PSR 

     

Środki pienięŜne w banku i w 
kasie 

555 168 393 3 195 

Lokaty krótkoterminowe 0 0 0 0           
 555 168 393 3 195           

22. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowy 

22.1 Kapitał podstawowy 

 

Kapitał podstawowy w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy na koniec 2006 roku i w latach poprzednich odpowiadał 
kapitałowi udziałowemu spółki przejmującej zgodnie z MSSF 3. 

 

22.2 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy na koniec 2006 roku składał się z zysków lat ubiegłych w kwocie 24 172 tys. PLN. 

 

23. Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki  

   31 grudnia 2006 

 stopa procentowa % Termin spłaty  

Krótkoterminowe  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (nota 13) – 3 do 4 lat– 724
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Obligacje  6,77 – 6,94% Do 02.2008 r. 2 620 

Kredyt bankowy Millenium 
WIBOR 1M  

+ 2,5p.p. 31.12.2016 rok 1 115 

Kredyt bankowy Raiffeisen 
WIBOR 1M  

+ 2,5p.p. 31.12.2016 rok 14 244 

Kredyty w rachunku bieŜącym 
WIBOR 1M  

+ 3p.p. 31.12.2016 rok 176    
   18 879        

 

Długoterminowe    

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (nota 13) – 3 do 4 lat– 810 
Obligacje  6,77 – 6,94% Do 2009 roku 10 726 

Kredyt bankowy inwestycyjny na system 
telekomunikacyjny 

WIBOR 1M  
+ 4 p.p. 01.06.2008 rok 530 

   12 066     

 

Kredyt inwestycyjny na system telekomunikacyjny  
Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Regionalny we Wrocławiu na kwotę 570 tys. PLN. Na dzień 30 
czerwca 2007 roku saldo kredytu wynosi 450 tys. PLN (na dzień 31.12.2006 saldo wynosiło 530 tys. PLN ). Kredyt 
oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M plus 4 p.p. Kredyt udzielony został na okres od 
05.08.2005 do 01.06.2008 roku.  
Na udzielony kredyt zostały ustanowione następujące zabezpieczenia   
• weksel in blanco poręczony przez wspólników spółki; 
• pełnomocnictwo do rachunku BPS S.A. O/Regionalny we Wrocławiu 
• poręczenie PBT HAWE Sp. z o.o. do kwoty : 600 tys. PLN ; 
• kaucja pienięŜna w wysokości : 200 tys. PLN; 
• przewłaszczenie środków trwałych, w szczególności urządzeń i maszyn zakupionych z kredytu 
inwestycyjnego ) : wartość netto środków przewłaszczonych na dzień 30.06.2007 roku– 136.tys. PLN. 
W okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 zostały naliczone i zapłacone odsetki w kwocie:20 tys. PLN (od 01.01.2006 do 
30.06.2006 naliczone i zapłacone odsetki wynoszą 23 tys. PLN).  
 
Kredyt w rachunku bieŜącym - Banku Polskiej Spółdzielczości O/Wrocław 
Umowa kredytowa zawarta na okres od 20.11.2006 do 19.11.2007 roku. Kredyt odnawialny do max kwoty  220 tys. 
PLN . Saldo kredytu na dzień 31.12.2006 roku wynosiło 176 tys. PLN.  
Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę WIBOR 1M plus 3 p.p. Na udzielony 
kredyt zostały ustanowione zabezpieczenie w formie weksla własnego. 
 
Kredyt w rachunku bieŜącym – Bank Millennium 
Umowa kredytowa zawarta na okres od dnia 19.09.2005 roku do 18.09.2007 roku.  
Na udzielony kredyt zostały ustanowione następujące zabezpieczenia   
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 
• pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego Kredytobiorcy prowadzonego w banku; 
• wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna do łącznej kwoty 3 750 tys. PLN na nieruchomościach 
połoŜonych w Legnicy przy ul. Św.Wojciecha i Działkowej wraz z cesją z polis ubezpieczeniowych 
 
Kredyt rewolwingowy – Raiffeisen Bank Polska S.A.  

Umowa kredytu zawarta na okres od 22.02.2005 do 30.03.2007 roku z przeznaczeniem na finansowanie I i II etapu 
budowy sieci światłowodowej dla ICHB PAN-PCSS. Kredyt został przyznany w kwocie 14 600 tys. PLN. Na dzień 30 
czerwca 2007 roku kredyt jest całkowicie spłacony. Odsetki od kredytu zapłacone w 2007 roku w kwocie 196 tys. PLN 
została aktywowana na środki trwałe w budowie.  

Kredyt był oprocentowany według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M plus 2,5 p.p. 

24. DłuŜne papiery wartościowe 

Na 31.12.2006 roku wartość nominalna wyemitowany obligacji przez PBT Hawe sp. z o.o. wyniosła 13 220 tys. PLN, 
których wartość bieŜąca jest równa 13 346 tys. PLN. W pierwszym półroczu 2007 roku PBT Hawe wykupiło obligacje o 
wartości nominalnej 1 800 tys. PLN.  
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Wyemitowane obligacje słuŜą finansowaniu budowy sieci telekomunikacyjnej dlatego teŜ koszty finansowania zostały 
aktywowane odpowiednio na środki trwałe w budowie i produkcję w toku.  

Wartość naliczonych i aktywowanych kosztów finansowania wyniosła: 

w 2006 roku : 

• na zapasy:   294 tys. PLN 
• na środki trwałe w budowie:  147 tys. PLN 

Zapłacone koszty finansowania w 2006 roku wyniosły 316 tys. PLN . 

 

Warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco:  

 

KWOTA 
OPROCEN- 
TOWANIE 

 DATA EMISJI  
 DATA 
ZAPADALNOŚCI  

 UWAGI  

 ROK 2006  

    10 000 6,86%  27.10.2006  27.10.2009   

        820 7,1%   27.10.2006  18.10.2009  zdyskontowane   

      1 800 5,9%   27.10.2006  
 Wykupione 
10.05.2007 

 zdyskontowane   

        600 6,84%  15.12.2006  27.10.2006   

    13 220       RAZEM ROK 2006  

25. Rezerwy 

25.1 Zmiany stanu rezerw 

 
Rezerwy z tytułu 

podatku odroczonego 

Rezerwa na 
świadczenia 

emerytalne Inne rezerwy Ogółem 

MSSF     
Na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 454 11 370 2 835 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego 0 7 0 7 
Wykorzystane 1 882 0 278 – 
Rozwiązane 0 0 0 0      
Na dzień 31 grudnia 2006 
roku 572 18 190 780           
     
Krótkoterminowe na dzień 31 
grudnia 2006 roku  1 181 181 
Długoterminowe na dzień 31 
grudnia 2006 roku 572 17 9 581 
     
MSSF     
Na dzień 1 stycznia 2005 roku 7 0 215 222 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego 2 447 11 155 2 613 
Wykorzystane     
Rozwiązane          
Na dzień 31 grudnia 2005 
roku  2 454 11 370 2 835           
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Krótkoterminowe na dzień 31 
grudnia 2005 roku 0 1 329 330 
Długoterminowe na dzień 31 
grudnia 2005 roku 2 454 10 41 2 505 

     

PSR 

Na dzień 1 stycznia 2005 roku 7 0 215 222 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego 1 915  155 2 070 
Wykorzystane     
Rozwiązane          
Na dzień 31 grudnia 2005 
roku  1 922 0 370 2 292           
     
Krótkoterminowe na dzień 31 
grudnia 2005 roku 0 0 329 329 
Długoterminowe na dzień 31 
grudnia 2005 roku 1 922 0 41 1 963 

     

PSR 

Na dzień 1 stycznia 2004 roku 15 0 125 140 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego   60 60 
Wykorzystane 8   8 
Rozwiązane          
Na dzień 31 grudnia 2004 
roku  7 0 215 222           
     
Krótkoterminowe na dzień 31 
grudnia 2004 roku 0 0 170 170 
Długoterminowe na dzień 31 
grudnia 2004 roku 7 0 45 52 

26. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią aktywa, z których Grupa oczekuje wpływu korzyści w najbliŜszej 
przyszłości. Na wykazane w skonsolidowanym bilansie rozliczenia międzyokresowe składają się następujące pozycje: 

 

 31.12.2006 r. 
MSSF 

31.12.2005 r. 
MSSF 

31.12.2005 r. 
PSR 

31.12.2004 r. 
PSR 

     

Szacowany przychód z kontraktów budowlanych 3 012 9 414 9 414  
Wydatki dotyczące przygotowywanego podwyŜszenia 

kapitału 
–    

Opłacone ubezpieczenia dotyczące następnego okresu  3    
Niezafakturowane przychody 66    

Inne wydatki dotyczące następnego okresu 6   78           
 3 087 9 414 9 414 78 

27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

 31.12.2006 r. 
MSSF 

31.12.2005 r. 
MSSF 

31.12.2005 r. 
PSR 

31.12.2004 r. 
PSR 

     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług –    

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 
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Wobec jednostek pozostałych 6 958 16 989 16 989 4 851      
 6 958 16 989 16 989 4 851      
     
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i innych  

   

Podatek VAT 16 101 101 769 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 131 136 136 83 

Podatek dochodowy od osób prawnych 562 402 402  
ZUS 606 532 532 387 

PFRON 23 11 11 9 
Pozostałe 2 14 0 0      

 1 338 1 197 1 183 1 248           
     

Pochodne instrumenty finansowe 1 010 0 0 0      

 1 010 0 0 0           
     

     

Korekta zapisów lat ubiegłych  840   

Inne zobowiązania 293 1 094 1 283 858      
 735 1 934 1 283 858      
     
Razem 10 041 20 120 19 433 6 957           

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30 dniowych. 

Pozostałe zobowiązania są równieŜ nieoprocentowane. 

Kwota wynikająca z róŜnicy pomiędzy zobowiązaniami a naleŜnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona 
właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 

Pochodne instrumenty finansowe stanowi transakcja zawarta w dniu 19.09.2006 roku dotycząca zamiany zmiennej stopy 
procentowej na stałą stopę procentową. 

28. Informacje o podmiotach powiązanych 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za 2006 rok. Dane 
finansowe za lata 2004-2005 są danymi jednostkowymi spółki PBT Hawe Sp. z o.o. W PBT Hawe Sp. z o.o. nie 
występowały  wówczas transakcje z podmiotami powiązanymi.. 

 

Podmiot powiązany  SprzedaŜ na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych 

Podmioty o znaczącym wpływie 
na Grupę:      
 2006 – – – – 
PBT Hawe Sp. z o.o.  30 1 167 0 
Fone Sp. z o.o.  1 30 0 167       

29. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, naleŜą kredyty 
bankowe, obligacje, umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe, umowy leasingu finansowego i 
dzierŜawy z opcją zakupu, środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych 
jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada teŜ inne instrumenty finansowe, takie jak 
naleŜności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią 
działalności. 

Grupa zawiera równieŜ transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim kontrakty na zamianę stóp 
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest 
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zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Grupy oraz 
wynikających z uŜywanych przez nią źródeł finansowania. 

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami 
finansowymi. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania 
kaŜdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniŜej. Grupa monitoruje równieŜ ryzyko cen 
rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.  

29.1 Ryzyko stopy procentowej 

NaraŜenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 
zobowiązań finansowych. W przypadku grupy najistotniejsze ryzyko stopy procentowej związane jest z 
długoterminowym kredytem oraz wyemitowanymi obligacjami. W obu przypadkach oprocentowanie jest zmienne , 
ustalone w oparciu o WIBOR, co naraŜa Grupę na ryzyko zmiany przepływów pienięŜnych w wyniku zmiany stóp 
procentowych. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.  

29.2 Ryzyko kursowe 

Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, dlatego nie jest w istotny sposób naraŜone na ryzyko kursowe. 
Większość naleŜności i zobowiązań denominowana jest w walucie krajowej. Występują jednak zakupy z importu, 
dotyczące przede wszystkim działalności inwestycyjnej. Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających 
prze ryzykiem kursowym.  

29.3 Ryzyko cen towarów 

Grupa nie posiada instrumentów finansowych naraŜających ją na istotne ryzyko cenowe. 

29.4 Ryzyko kredytowe 

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy 
pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieŜącemu 
monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Grupy na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemoŜności 
dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych 
instrumentów. 

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

29.5 Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to 
uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta naleŜności, 
pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej. 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z 
rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŜącym, kredyty bankowe, obligacje, akcje 
uprzywilejowane, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierŜawy. 

30. Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników 
kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Grupa 
zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.  
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20.2. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

20.2.1. RAPORT NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU 
ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 
30.06.2007 R. 

 
RAPORT NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu 

 
Grupy Kapitałowej HAWE Spółka Akcyjna 

  

z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2007 r. 
do 30.06.2007 r. 

 
 
Dokonaliśmy przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A., w 
której jednostką dominującą z punku widzenia prawnego jest HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast z punktu 
widzenia rachunkowego na podstawie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia 
jednostek gospodarczych” jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 
na które składa się: 
 
� bilans sporządzony na dzień 30.06.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.119 tys. zł, 
 
� rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 894 tys. zł, 
 
� zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.  wykazujące wzrost 

kapitału własnego o kwotę 49.733 tys. zł, 
 
� rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.  wykazujący zwiększenie stanu 

środków pienięŜnych o kwotę 1 116 tys. zł, 
 
� zasady rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada kierownik jednostki.  

Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i 
przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawidłowości. 

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i 
księgowość Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie róŜni się od badań leŜących u podstaw 
opinii wyraŜanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego 
nie moŜemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 
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Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie obrazu sytuacji 
majątkowej i finansowej jednostki na dzień 30.06.2007 r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 r. 
do 30.06.2007 r., przekazywanego przez załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
wykonawczych Komisji Europejskiej, jak równieŜ wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744). 

 

   
 
 
 
 
 

Rafał Barycki 

Biegły rewident nr 10744/7805 
 Rafał Barycki 

Biegły rewident nr 10744/7805 
Członek Zarządu 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

PKF Consult Sp. z o.o. 
Oddział Regionalny Zachód 

Al. Armii Krajowej 12/5 
50-541 Wrocław 

 Podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych nr 477 

 
 
 
Wrocław, 21 września 2007 r. 
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20.2.2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 
CZERWCA 2007 R. 

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 
roku (badane) 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 
roku (niebadane)  

 Nota   
Działalność kontynuowana    
    
 Przychody ze sprzedaŜy produktów  14 009 5 831 
 Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów  335 179     
Przychody ze sprzedaŜy  14 344 6 010 
    
Koszt własny sprzedaŜy 12.5 9 431 996     
Zysk  brutto ze sprzedaŜy  4 913 5 014 
    
Pozostałe przychody operacyjne 0 861 458 
Koszty sprzedaŜy 12.5 872 0 
Koszty ogólnego zarządu* 12.5 3 710 2 133 
Pozostałe koszty operacyjne 0 233 179 

    

    
Przychody finansowe 12.3 45 0 
Koszty finansowe  12.4 378 339     
Zysk  brutto  626 2 821 
 
Podatek dochodowy 13 1 520 417     
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  -894 2 404 
    
Działalność zaniechana    
Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej  0 0     
Zysk/strata netto za okres  -894 2 404         

    
Przypadająca:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej        
  -894 2 404         
    
    
Strata na jedną akcję: 10.21   
– podstawowy z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej  (0,19) X 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej  

(0,19) X 

– rozwodniony z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej  

(0,19) X 

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej  

(0,19) X 
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ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS 
na dzień 30 czerwca 2007 roku  

 Nota 

 
30 czerwca 2007 

roku 
(badane) 

 
31 grudnia 2006 

roku 
(badane) 

AKTYWA    
Aktywa trwałe  72 120 32 334 
Rzeczowe aktywa trwałe 16 35 065 31 655 
Wartości niematerialne 18 62 174 
Wartość firmy z konsolidacji 18 28 643 0 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 20 35 35 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług - długoterminowe 24 7 853 0 
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 21.1 29 0 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.2 433 470     
        
Aktywa obrotowe  40 999 34 156 
Zapasy 23 29 267 24 941 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 24 2 105 1 965 
NaleŜności publiczno-prawne 24 2 328 1 795 
NaleŜności z tytułu poŜyczek 24 362 1 608 
Rozliczenia międzyokresowe 29 5 058 3 087 
Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe) 21.2 208 205 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 25 1 671 555     
    
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy  0 0 
        
SUMA AKTYWÓW  113 119 66 490         
    
PASYWA    
Kapitał własny  73 688 23 955 
Kapitał podstawowy 26.1 36 703 548 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 26.1 34 009 0 
Kapitał zapasowy 26.2 0 24 172 
Pozostałe kapitały  26.3 1 775 0 
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 26.3 1 201 (765)     
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych  0 0     
Kapitał własny ogółem  73 688 23 955     
Zobowiązania długoterminowe  15 864 12 846 
Oprocentowane kredyty i poŜyczki 27.1 1 650 530 
DłuŜne papiery wartościowe 27.2 11 300 10 726 
Inne zobowiązania finansowe 17.1 813 810 
Rezerwy 28 18 208 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13.2 2 083 572     
        
Zobowiązania krótkoterminowe  23 567 29 689 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 30 8 754 7 693 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów i poŜyczek 27.1 1 808 15 535 
DłuŜne papiery wartościowe 27.2 9 765 2 620 
Inne zobowiązania finansowe 17.1 809 724 
Pochodne instrumenty finansowe 30 510 1 010 
Zobowiązania publiczno-prawne 30 1 921 2 107     
    
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy 

 0 0 

    
Zobowiązania razem  39 431 42 535     
SUMA PASYWÓW  113 119 66 490         
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ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku 

 Nota 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2007 
roku 

(badane) 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2006 
roku 

(niebadane) 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    
Zysk/(strata) brutto   626 2 821 
Podatek dochodowy zapłacony  0 (533) 
Amortyzacja 12.6 1 464 608 
Zysk na działalności inwestycyjnej  (11) (17) 
Zmiana stanu naleŜności   (8 797) 6 766 
Zmiana stanu zapasów   (4 373) (5 550) 
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŜyczek  689  (11 331) 
Przychody z tytułu odsetek  0 0 
Koszty z tytułu odsetek  427 382 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (1 913) 5 563 
Zmiana stanu rezerw  (198) (278) 
Pozostałe   1 285 812     
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej    (10 801) (757)     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  33 0 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   (4 647) (2 995) 
SprzedaŜ aktywów finansowych  0 0 
Nabycie aktywów finansowych  0 0 
Odsetki otrzymane  0 0 
Spłata udzielonych poŜyczek  0 0 
Udzielenie poŜyczek  0 0 
Pozostałe  625 0 
        
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej   (3 989) (2 995)     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    
Wpływy z tytułu emisji akcji  21 797 10 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (425) 0 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  4 247 4 078 
Spłata poŜyczek/kredytów  (16 459)  
Wpływy z tytułu emisji obligacji  9 880  
Wykup obligacji  (1 800)  
Odsetki zapłacone  (1 347) (382) 
Pozostałe  13  
        
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  15 906 3 706   

  
    
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów  

 1 116 (46) 

RóŜnice kursowe netto    
Środki pienięŜne na początek okresu 25 555 168 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym 25 1 671 121 
O ograniczonej moŜliwości dysponowania    



 
P
ro
sp
ek
t 
E
m
is
yj
ny
 

 H
A
W
E
 S
.A
. 

 
1
4
9
 

ŚR
Ó

D
R

O
C

Z
N

E
 S

K
O

N
SO

L
ID

O
W

A
N

E
 S

P
R

A
W

O
Z

D
A

N
IE

 Z
E

 Z
M

IA
N

 W
 K

A
P

IT
A

Ł
A

C
H

 W
Ł

A
SN

Y
C

H
  

za
 o

kr
es

 6
 m

ie
si

ęc
y 

za
ko

ńc
zo

ny
 d

ni
a 

30
 c

ze
rw

ca
 2

00
7 

ro
ku

* 

 
 

 
N
ot
a 

K
ap
ita

ł p
od
st
aw

ow
y  

N
ad
w
yŜ
ka
 z
e 

sp
rz
ed
aŜ
y 
ak
cj
i 

po
w
yŜ
ej
 ic
h 

w
ar
to
śc
i 

no
m
in
al
ne
j 

P
oz
os
ta
ły
 k
ap
ita

ł 
za
pa
so
w
y 

P
oz
os
ta
łe
 

ka
pi
ta
ły
 

re
ze
rw

ow
e 
 

Zy
sk
i 

za
tr
zy
m
an
e/
 

ni
ep
ok
ry
te
 

st
ra
ty
* 

K
a
p
it
a
ł 
w
ła
sn
y 
o
g
ó
łe
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

N
a 

dz
ie

ń 
1 

st
yc

zn
ia

 2
00

7 
ro

ku
 

26
.1
 

54
8 

0 
24

 1
72
 

0 
(7
66
) 

23
 9
54
 

K
os
zt
 p
rz
ej
ęc
ia
 o
dw

ro
tn
eg
o 

19
.2
 

35
 9
47
 

 
 

 
 

 

Z
ys
k/
 s
tr
at
a 
z 
ty
tu
łu
 w
yc
en
y 

za
be
zp
ie
cz
eń
 p
rz
ep
ły
w
ów

 
pi
en
ię
Ŝn
yc
h 

 
 

 
 

 
 

 

O
dr
oc
zo
ny
 p
od

at
ek
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P
rz
yc
ho

dy
/k
os
zt
y 
za
 o
kr
es
 

ro
zp
oz
na
ne
 b
ez
po
śr
ed
ni
o 
w
 k
ap
it
al
e 

w
ła
sn
ym

 p
o 
uw

zg
lę
dn

ie
ni
u 
po
da
tk
u 

od
ro
cz
on

eg
o 

  
 

 
 

 
 

 

S
tr
at
a 
za
 o
kr
es
 

 
 

 
 

 
(8
94
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P
rz
yc
ho

dy
/k
os
zt
y 
za
 o
kr
es
 o
gó
łe
m
 

 
 

 
 

 
 

 
P
ok
ry
ci
e 
st
ra
ty
 la
t u

bi
eg
ły
ch
 

 
 

 
(2
 8
47

) 
 

2 
84
7 

 
E
m
is
ja
 a
kc
ji
 

26
.1
 

20
8 

14
 8
04
 

 
 

 
 

K
os
zt
 e
m
is
ji
 a
kc
ji
 

26
.1
 

 
2 
12
0 

 
 

 
 

P
ła
tn
oś
ci
 w
 f
or
m
ie
 a
kc
ji
 w
ła
sn
yc
h 

22
.1
 

 
 

 
1 
77
5 

 
 

W
ni
es
io
na
 n
al
eŜ
na
 w
pł
at
a 
na
 p
oc
ze
t 

ka
pi
ta
łu
  

 
 

 
 

 
13

 
 

W
yp
ła
ta
 d
yw

id
en
dy
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

N
a 

dz
ie

ń 
30

 c
ze

rw
ca

 2
00

7 
ro

ku
 

(b
a
d
a
n
e)
 

 
36

 7
03
 

12
 6
84
 

21
 3
25
 

1 
77
5 

1 
20
0 

73
 6
87
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[ 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  150 

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa Hawe S.A. („Grupa”) składa się z Hawe S.A. („Emitent”, „jednostka przejmująca”) , PBT 
Hawe Sp. z o.o. („jednostka dominująca wg MSSF3”, „Spółka”) i  spółki zaleŜne: Fone Sp. z o.o. i Polskie Sieci 
Optyczne Sp. z o.o.(patrz Nota 2). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 
czerwca 2006 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku. 

Jednostka przejmująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000121430. 
Jednostce nadano numer statystyczny REGON 15197353.  

Czas trwania jednostki przejmującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony . 

Dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Hawe S.A. jako jednostkę 
dominującą rozpoznano PBT Hawe Sp. z o.o. . Podstawowym przedmiotem działalności PBT Hawe Sp. z o.o. jest 
budownictwo teletechniczne w związku z tym występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności spowodowane 
poniŜszymi czynnikami: 

• Rynek telekomunikacji w Polsce tworzy stosunkowo niewielu inwestorów, u których budŜety na 
inwestycje ustalane są zwykle w I kwartale roku. W związku z tym przetargi na prace zarówno budowlane 
jak i projektowe ogłaszane są w większości w II kwartale roku.  

• Spółka buduje kanalizacje teletechniczne w większości stosując przewierty i przeciski sterowane zamiast 
otwartego przekopu. Zmarznięta ziemia ogranicza, a często całkowicie uniemoŜliwia, prowadzenie prac. 
RozmroŜenie głębokich partii ziemi po duŜych mrozach trwa bardzo długo pomimo występującego 
ocieplenia powietrza.  

• Kable światłowodowe nie mogą być wdmuchiwane jeŜeli temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5 stopni 
Celsjusza. 

•  Prawo budowlane i drogowe stawia wiele ograniczeń związanych z warunkami atmosferycznymi, 
szczególnie z tymi, które występują w zimie (np. nie moŜna prowadzić prac budowlanych gdy temperatura 
powietrza jest niŜsza niŜ 4 stopnie Celsjusza).  

• W okresie letnim bardzo ograniczona jest moŜliwość przekopywania pól (ze względu na wzrost płodów 
rolnych). Za ewentualny przekop Spółka musi płacić bardzo duŜe odszkodowania rolnikom. 

2. Skład Grupy 

Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wg MSSF zaleŜności w Grupie Kapitałowej Hawe S.A. 
przedstawiają się następująco: 
Jednostka dominująca:  PBT Hawe Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy 

Procentowy udział Grupy  
w kapitale 

Jednostki zaleŜne Siedziba Zakres działalności 
30 czerwca 

2007 
31 grudnia 

2006 
     Hawe S.A. Warszawa Działalność finansowa 100 % 0 % 

Fone Sp. z o.o. Wrocław Działalność telekomunikacyjna 100 % 100 % 

Polskie Sieci Optyczne Legnica  35 % 35 % 

 
Spółka zaleŜna Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jest wyłączona z konsolidacji ze względu na 
nieistotność sumy bilansowej i obrotów. W dniu 2 lipca 2007 roku PBT Hawe  
Sp. z o.o. zbyła posiadane 35% udziałów w spółce Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o. 

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany 
przez Grupę w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 

 

Zmiany w strukturze własnościowej w okresie sprawozdawczym  
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W okresie sprawozdawczym Emitent podjął działania zmierzające do rozpoczęcia nowej działalności, niezwiązanej 
z dotychczasowym przedmiotem działalności. W tym celu Hawe S.A. przejęło spółkę PBT Hawe Sp. z o.o. z 
siedzibą w Legnicy i ma zamiar kontynuować działalność PBT Hawe Sp. z o.o., wykorzystując do tego jej majątek 
i wiedzę. 

W dniu 2 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzje o: 

• podwyŜszeniu kapitału zakładowego emitując 4.039.156 akcji serii B o cenie nominalnej  
1 PLN. Kapitał został opłacony aportem w postaci 100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Aport 
został wyceniony na 290.819.232,00 PLN 

• zmianie firmy Emitenta  na „Hawe S.A.” 

• upowaŜnieniu Zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Emitenta z 
CeTO na GPW w Warszawie. 

W efekcie, po dokonaniu rejestracji zmian w dniu 19 lutego 2007 roku, Hawe S.A. stała się właścicielem 100% 
udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o., która z kolei jest właścicielem 100% udziałów w spółce FONE Sp. z o.o. 

W dniu 26 marca 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy 
KRS, dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z o.o. Aktualna wysokość 
kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 PLN i dzieli się na 8.956 udziałów o wartości 
nominalnej 1.736,00 PLN kaŜdy. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez podwyŜszenie wartości 
nominalnej dotychczasowych udziałów. Hawe S.A. posiada 8.956 udziałów, które stanowią 100% kapitału 
zakładowego i uprawniają do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PBT Hawe Sp. z o.o. 

 

W dniu 30 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w 
związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B Emitenta. 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Emitenta dokonał rejestracji podwyŜszenia 
kapitału zakładowego o kwotę 208.500,00 PLN, tj. z kwoty 4.539.156,00 złotych do kwoty 4.747.656,00 PLN oraz 
zarejestrował emisję akcji serii D zwykłych na okaziciela w liczbie 208.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 
złotych kaŜda. Cena emisyjna 1 akcji wyniosła 72,00 PLN. Akcje nie są uprzywilejowane. Akcje Serii D zostały 
opłacone i objęte w wyniku podpisanych w dniu 7 marca 2007 roku umów: z Panią Anetą Gajewską-Sowa [umowa 
objęcia 71.500 akcji Serii D], z Panem Markiem Falentą [umowa objęcia 68.500 akcji Serii D] oraz 
PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie [umowa objęcia 68.500 akcji Serii D]. Umowy zostały zawarte w ramach 
wykonania Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2007 roku. 

W wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółka pozyskała gotówkę w łącznej kwocie 15.012.000,00 PLN. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na opłacenie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki PBT Hawe Sp. z 
o.o. z siedzibą w Legnicy. Aktualna wysokość kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 
PLN i dzieli się na 8.956 udziałów o wartości nominalnej 1.736,00 PLN kaŜdy. 

 

W dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd Hawe S.A. podjął decyzję o połączeniu oraz przyjął plan połączenia 
Emitenta z PBT Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. Połączenie miało nastąpić na zasadach określonych w art. 492 
§ 1 p. 1 KSH (łączenie przez przejęcie), to jest w drodze przeniesienia całego majątku PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone 
Sp. z o.o. na Emitenta.  

W dniu 14 czerwca 2007 roku Zarząd postanowił odstąpić od realizacji planu połączenia. Powodem odstąpienia od 
połączenia spółek zgodnego z planem połączenia podpisanym w dniu 13 kwietnia 2007 roku jest zmiana sposobu 
przekształceń Grupy Kapitałowej Hawe S.A. oraz trudności proceduralne związane z przeprowadzeniem 
jednoczesnego połączenia trzech spółek. 

 

W dniu 14 czerwca 2007 roku zarządy spółek PBT Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o. podpisały nowy plan 
połączenia spółek oraz złoŜyły plan połączenia do ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym. Połączenie zostanie dokonane w drodze przeniesienia całego majątku Fone  
Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie). Ze względu na to, Ŝe PBT Hawe Sp. z o.o. jest 
jedynym wspólnikiem Fone Sp. z o.o., połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh. W wyniku 
połączenia przestanie istnieć Fone Sp. z o.o., która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego. 

W dniu 3 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników PBT Hawe  
Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu poprzez przejęcie. Wniosek w sprawie połączenia został 
złoŜony w dniu 7 września 2007 w Sądzie Rejonowym w Legnicy.  

PBT Hawe Sp. z o.o. przejmie prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i 
transmisji danych. Po zakończeniu przekształceń PBT Hawe Sp. z o.o. rozpocznie świadczenie zaawansowanych 
technologicznie usług teleinformatycznych (w tym "triple-play") na posiadanej sieci światłowodowej. 
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3. Skład Zarządu Emitenta 

W skład Zarządu jednostki prawnie dominującej na dzień 30 czerwca 2007 roku wchodzili: 

• Marek Rudziński    - Prezes Zarządu 

• Andrzej Laskowski  - Członek Zarządu (od 16 maja 2007 roku) 

4. Skład Zarządu jednostki dominującej wg MSSF3 

W skład Zarządu Spółki w pierwszym półroczu 2007 r. wchodzili: 

• Piotr Mazurkiewicz  - Prezes Zarządu ( do 30.03.2007 roku) 

• Roman Jawdyk   - Wice Prezes Członek Zarządu ( do 22.06.2007 roku) 

• Mariusz Ładysz   - Prezes Zarządu (od 04.06.2007 roku) 

• Piotr Kubaszewski  - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

• Roman Sztuba   - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

• Jarosław Szpytko   - Członek Zarządu ( od 02.04.2007 roku) 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Hawe S.A. zostało  

zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 20 września 2007 roku. 

6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

6.1 Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŜej, największe znaczenie, 
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – Grupa jako Leasingodawca  

W związku z rozpoczęciem świadczenia długoterminowych usług dzierŜawy światłowodu Grupa rozpoznała i ujęła 
w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2007 roku leasing finansowy.  

Grupa przeniosła wszystkie istotne korzyści i ryzyka wynikające z prawa własności tych urządzeń, które zostały 
oddane w leasing finansowy na Leasingobiorcę.  

6.2 Niepewność szacunków  

PoniŜej omówiono podstawowe załoŜenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące 
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i 
zobowiązań w następnym roku finansowym.  

 Usługi budowlane 

 Spółka realizuje aktualnie duŜy projekt obejmujący wspólną z innym podmiotem (ICHB PAN PCSS) inwestycję 
polegająca na budowie sieci światłowodowej na terenie północnej i wschodniej Polski o łącznej długości 1 159 km. 
Zgodnie z umowami zawartymi z PCSS Spółka w związku i przy okazji budowy dla swoich celów rurociągu 
kablowego  składającego się z trzech rur dołoŜy dwie rury dla potrzeb PCSS. Strony ustaliły w umowie udział 
PCSS w kosztach budowy poszczególnych odcinków w wysokości konkretnie ustalonych kwot. 

Analizując dokładnie treść  zawartych umów i wszystkie aspekty realizacji tego projektu Spółka uznała iŜ nie 
moŜna ich traktować i rozliczać oddzielnie jako nie powiązane ze sobą umowy  o świadczenie usługi budowlanej i 
inwestycje prowadzone dla własnych potrzeb. Rezultatem realizacji kontraktu jest bowiem jeden wspólny obiekt – 
sieć światłowodowa. Zdaniem Spółki sposób rozliczania kosztów budowy tych obiektów powinien opierać się 
ściśle o postanowienia łączących strony umów. Wynikiem takiego podejścia Spółki była zmiana zasad rozliczenia 
kosztów wspólnej inwestycji. Do rozliczenia kosztów obciąŜających współinwestora przyjęto koszty w wysokości 
wynikającej z kontraktów. Dla ustalenia wysokości tych kosztów przypadających na bieŜący okres Spółka 
wykorzystała metodologię stosowaną przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych dostosowując ją 
odpowiednio do załoŜeń przyjętych dla rozliczenia wspólnej inwestycji. 

 Wycena rezerw 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych na koniec 2006 
roku wewnętrznie przez Grupę. Przyjęte w tym celu załoŜenia zostały przedstawione w nocie 21.2 PoniewaŜ na 
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dzień 30 czerwca 2007 roku nie wystąpiły istotne przesłanki mające wpływ na zmianę wartości szacunków, Grupa 
pozostawiła rezerwę na dotychczasowym poziomie.  

 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w przyszłości zostanie 
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych 
w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując 
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŜeń Grupa kieruje się profesjonalnym 
osądem.  

 Ujmowanie przychodów 

Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. 
Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług do 
wykonania. Grupa uznała, Ŝe najlepszą miarą oceny proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług do 
wykonania jest wielkość poniesionych kosztów.  

 Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŜyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji 
przyjętych okresów ekonomicznej uŜyteczności na podstawie bieŜących szacunków. 

7. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego, z wyjątkiem aktywa oddanego w leasing finansowy, pochodnych instrumentów finansowych, które 
są wyceniane według wartości godziwej. 

Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, 
które moŜna przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane. 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN  

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie 
kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 

7.1 Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 
publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez 
Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami 
MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości 
określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i 
wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu 
doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.  

Przejęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. przez Hawe S.A. zostało wstępnie rozpoznane i ujęte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym jako przejęcie odwrotne zgodnie z MSSF3. W ciągu 12 miesięcy od daty przejęcia 
zdarzenie zostanie ostatecznie rozliczone i zaprezentowane.  
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7.2 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski . 

8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Grupa 
zastosowała w bieŜącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie miało wpływu na 
sprawozdanie finansowe.  

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnienia dotyczące kapitału 

Grupa zastosowała zmienione regulacje MSR 1.  

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  

Grupa zastosowała MSSF 7. Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone do noty 30 NaleŜności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe naleŜności oraz do noty 38 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. 

KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji”  

Nie dotyczy. 

KIMSF 8 Zakres MSSF 2  

Grupa zastosowała interpretację KIMSF 8. Efektem są zmiany niektórych zapisów zasad (polityki) rachunkowości. 
Grupa przejrzała transakcje, w ramach których zostały wydane akcje (lub Grupa poniosła zobowiązanie oparte na 
wartości instrumentów kapitałowych) jako zapłata za otrzymane dobra lub usługi i stwierdziła, Ŝe nie wystąpiły 
transakcje, które wymagałyby zmienionego ujęcia w związku z zastosowaniem interpretacji KIMSF 8. 

9. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w Ŝycie: 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 
stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 
UE, 

� MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) - mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych - 
mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku,  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE. 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE. 

� Interpretacja KIMSF 14 IAS 19 - Aktywa wynikające z programów określonych świadczeń i wymogi 
minimalnego finansowania - mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 
stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez 
UE. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 
stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.  

10. Istotne zasady rachunkowości 

10.1 Zasady konsolidacji 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje śródroczne sprawozdanie finansowe 
Hawe S.A. oraz  śródroczne sprawozdania finansowe jej jednostek prawnie zaleŜnych sporządzone kaŜdorazowo za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych [po 
uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF ] sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy 
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co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite 
zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.  
W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieŜności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 
transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba Ŝe 
dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 
konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 
posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŜne, więcej niŜ połowę liczby głosów w danej 
spółce, chyba Ŝe moŜliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. 
Sprawowanie kontroli ma miejsce równieŜ wtedy, gdy Spółka ma moŜliwość kierowania polityką finansową i 
operacyjną danej jednostki.  

10.2 Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej  

Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice kursowe 
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych 
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne 
ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z 
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie 
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 30 czerwca 2007 roku 31 grudnia 2006 roku 

EURO 3,7658 3,8312 

 

10.3 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę 
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku 
do stanu zdatnego do uŜywania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, obciąŜają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 
do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Amortyzacja jest naliczana metodą 
liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: 

 
Typ Okres 
  

Budynki i budowle 10 – 30 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 5 – 15 lat 

Urządzenia biurowe  3 lata 

Środki transportu  5 lat 

Komputery  3 lata 

 

Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w 
razie konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego . 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego 
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 
(obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej 
pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
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Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w 
budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.  

10.4 Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŜeli spełniają kryteria rozpoznania dla 
kosztów prac badawczych i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości 
niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym 
zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są 
ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

Grupa ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości 
niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania oraz poddawane 
testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 
amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania są weryfikowane przynajmniej na 
koniec kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania lub oczekiwanym sposobie 
konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę 
odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis 
amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania ujmuje się w rachunku 
zysków i strat w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane,  
są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych 
aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.  

Okresy uŜytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku 
właśnie zakończonego roku obrotowego. 

 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków 
i strat w momencie ich usunięcia z bilansu. 

10.4.1 Wartość firmy 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia 
stanowiącej nadwyŜkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w 
wartości godziwej netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po 
początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie 
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub 
częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.  

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do kaŜdego z ośrodków wypracowujących środki 
pienięŜne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. KaŜdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego została 
przypisana wartość firmy: 

• odpowiada najniŜszemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne 
potrzeby zarządcze oraz 

• jest nie większy niŜ jeden segment działalności zgodnie z definicją podstawowego lub uzupełniającego wzoru 
sprawozdawczości finansowej Grupy określonego na podstawie MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca 
segmentów działalności. 

Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość 
ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty 
wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pienięŜne i dokonana 
zostanie sprzedaŜ części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaŜy takiej 
działalności wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. 

W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej 
działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 
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10.5 Leasing  

Grupa jako leasingobiorca 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z 
następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości 
bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i 
zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 
pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i 
strat. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

Grupa jako leasingodawca 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Początkowe koszty bezpośrednie 
poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka 
stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z 
tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym staną się naleŜne. 

10.6 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić 
utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, Ŝe przesłanki 
takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata 
wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka 
wypracowującego środki pienięŜne, do którego dany składnik aktywów naleŜy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne odpowiada wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne, lub jego wartości uŜytkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest wyŜsza. Wartość odzyskiwalną 
ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba Ŝe dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów 
pienięŜnych, które w większości są niezaleŜne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. 
Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyŜsza niŜ jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości 
i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości uŜytkowej 
prognozowane przepływy pienięŜne są dyskontowane do ich wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieŜące rynkowe oszacowanie 
wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości składników majątkowych uŜywanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach 
kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, Ŝe odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, 
lub czy powinien zostać zmniejszony. JeŜeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego 
składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko 
wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych 
stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyŜsza się 
wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. PodwyŜszona kwota nie moŜe 
przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w 
ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika 
aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie 
jako przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis 
amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu 
uŜytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości 
bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  

10.7 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych i wyrobów 
gotowych. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu róŜnic 
kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  
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10.8 Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
– Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
– PoŜyczki udzielone i naleŜności, 
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy, 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub moŜliwych do 
określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma moŜliwość utrzymać w 
posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 
miesięcy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane 
jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty pochodne są równieŜ 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba Ŝe są to instrumenty uznane za efektywne instrumenty 
zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez 
uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w 
rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych. JeŜeli kontrakt zawiera jeden lub więcej 
wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt moŜe zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pienięŜne z kontraktu lub wydzielenie 
wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyraźnie zakazane. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym 
ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze 
kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy zarówno 
wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy 
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną 
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które 
powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 30 czerwca 2007 roku Ŝadne aktywa finansowe nie zostały 
zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy . 

PoŜyczki udzielone i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o 
ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki udzielone i naleŜności o 
terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji sprzedaŜy, z 
uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym 
rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena 
rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny 
sposób), a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku 
zysków i strat jako koszt finansowy. 

Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku 
składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 
transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu lub 
gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę 
trzecią  

10.9 Utrata wartości aktywów finansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

10.9.1 Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek 
udzielonych i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością 
bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia 
naleŜności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy 
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początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniŜa się 
bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 
finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 
indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe nie istnieją obiektywne przesłanki 
utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on 
znaczący, czy teŜ nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce 
ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod 
kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, Ŝe dotychczasowy 
odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze 
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, w 
jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyŜsza jego zamortyzowanego kosztu. 

10.9.2 Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, 
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie moŜna wiarygodnie ustalić, 
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego 
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako róŜnicę pomiędzy 
wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych 
aktywów finansowych.  

10.9.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego 
do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o 
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieŜącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu 
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału 
własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie moŜna ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia 
odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w 
następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe 
być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków 
i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

10.10 Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia 

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze 
zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward oraz 
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są 
wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i 
jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.  

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości 
zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.  

Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieŜących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa 
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej podobnych 
instrumentów. 

W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:  

• zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego 
składnika aktywów lub zobowiązania, lub  

• zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów 
środków pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym 
składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub 

• zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej 

 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako 
zabezpieczenie przepływów pienięŜnych.  

W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, 
jak równieŜ cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera 
identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego 
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ryzyka, a takŜe sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagroŜenia 
zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pienięŜnych związanych z zabezpieczanym 
ryzykiem. Oczekuje się, Ŝe zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej 
lub przepływów pienięŜnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania 
na bieŜąco w celu sprawdzenia, czy jest wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które 
zostało ustanowione.  

10.10.1 Zabezpieczenie wartości godziwej 

Zabezpieczenie wartości godziwej Grupy to zabezpieczenie przed zmianami wartości godziwej ujętego składnika 
aktywów lub zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo wyodrębnionej 
części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które 
przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na rachunek zysków i strat. W 
przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, wartość bilansowa zabezpieczanej pozycji jest korygowana o zyski i/ 
lub straty z tytułu zmian wartości godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka, instrument zabezpieczający 
jest wyceniany do wartości godziwej, a zyski i straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego i pozycji 
zabezpieczanej są odnoszone do rachunku zysków i strat.  

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej pozycji ujmowanych według zamortyzowanego kosztu, korekta do 
wartości bilansowej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat przez pozostały okres do upływu terminu 
wymagalności instrumentu. 

Jeśli nie ujęte uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie jest wyznaczone jako pozycja zabezpieczana, późniejsze 
łączne zmiany wartości godziwej uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania wynikające z zabezpieczanego 
ryzyka ujmuje się jako składnik aktywów lub zobowiązanie, a powstające zyski lub straty ujmuje się w rachunku 
zysków i strat. Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego równieŜ ujmuje się w rachunku zysków i 
strat.  

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeŜeli instrument zabezpieczający wygasa, 
zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, jeŜeli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości 
zabezpieczeń lub gdy Grupa uniewaŜnia powiązanie zabezpieczające. KaŜdą korektę wartości bilansowej 
zabezpieczanego instrumentu finansowego, do którego stosuje się metodę efektywnej stopy procentowej, poddaje 
się amortyzacji, a dokonane odpisy ujmuje się w rachunku zysków i strat. Amortyzacja moŜe rozpocząć się od 
momentu dokonania korekty, jednakŜe nie później niŜ w momencie zaprzestania korygowania pozycji 
zabezpieczanej o zmiany wartości godziwej wynikające z zabezpieczanego ryzyka.  

10.10.2 Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych 

Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych to zabezpieczenie przed zagroŜeniem zmiennością przepływów 
pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów 
lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, i które mogłoby wpływać na rachunek 
zysków i strat. Część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne 
zabezpieczenie ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, a nieefektywną część ujmuje się w rachunku zysków i 
strat.  

Jeśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów finansowych lub 
zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 
przenosi się do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, albo w okresach, w których nabyty składnik 
aktywów lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na rachunek zysków i strat. 

Jeśli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub 
zobowiązania niefinansowego, albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefinansowych lub 
zobowiązaniem niefinansowym staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, do którego będzie się 
stosować zabezpieczenie wartości godziwej, wtedy zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym są wyłączane i włącza się je do kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub 
zobowiązania. 

Zyski lub straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają 
warunków umoŜliwiających stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, są ujmowane 
bezpośrednio w wyniku finansowym netto za bieŜący okres. 

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasł lub 
został sprzedany, jego wykorzystanie dobiegło końca lub nastąpiła jego realizacja, bądź gdy zabezpieczenie 
przestało spełniać warunki umoŜliwiające stosowanie wobec niego specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. 
W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w 
kapitale własnym, są nadal wykazywane w kapitale własnym aŜ do momentu wystąpienia prognozowanej 
transakcji. JeŜeli Grupa przestała spodziewać się, Ŝe prognozowana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale 
własnym łączny zysk lub strata netto są odnoszone na wynik finansowy netto za bieŜący okres. 
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10.11 Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i moŜliwej do uzyskania 
ceny sprzedaŜy netto. 

Koszty poniesione na doprowadzenie kaŜdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno w 
odniesieniu do bieŜącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 

Materiały – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

Produkty gotowe i 
produkty w toku 

– koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich 
kosztów produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego. 

Towary – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

Ceną sprzedaŜy netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku zwykłej 
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia 
sprzedaŜy do skutku. 

10.12 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana 
została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku z upływem czasu jest ujmowane 
jako przychody finansowe. 

Pozostałe naleŜności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych 
aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów. Jako aktywa niepienięŜne zaliczki nie podlegają 
dyskontowaniu.  

10.13 Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 

Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 
składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieŜących. 

10.14 Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane według 
ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz 
dyskonta lub premie uzyskane w związku ze zobowiązaniem. 

Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a takŜe w 
wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

10.15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania 
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii 
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako 
przeznaczone do obrotu, jeŜeli zostały nabyte dla celów sprzedaŜy w niedalekiej przyszłości. Instrumenty 
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, 
chyba Ŝe są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy 
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli 
poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub  znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy 
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania 
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z 
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udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane 
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 30 czerwca 2007 roku Ŝadne 
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy. 
Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty lub przychody 
finansowe.  

Inne zobowiązania finansowe, nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 
instrumentu dłuŜnego przez instrument o zasadniczo róŜnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi 
podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania 
finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania 
finansowego Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujecie nowego zobowiązania finansowego. Powstające 
z tytułu zamiany róŜnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu 
podatku od towarów i usług , ZUS i podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które 
będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

10.16 Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy 
jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w 
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 
ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

10.17 Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zakładowe systemy wynagradzania Grupy nie przewidują wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych innych niŜ wynikające z prawa pracy.  

Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe 
zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. 
Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Naliczone 
zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem 
rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji 
zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku 
zysków i strat. 

 

10.18 Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są 
rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów 
obowiązują równieŜ kryteria przedstawione poniŜej. 

10.18.1 SprzedaŜ towarów i produktów  

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  
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10.18.2 Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy 
stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do szacowanych kosztów 
niezbędnych do zrealizowania zlecenia.  

JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego 
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. 

10.18.3 Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pienięŜne przez szacowany okres 
Ŝycia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów 
finansowych. 

10.18.4 Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

10.18.5 Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu 
w stosunku do otwartych umów. 

10.19 Podatki 

10.19.1 Podatek bieŜący 

Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący i okresy poprzednie wycenia się w 
wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów 
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie juŜ 
obowiązywały na dzień bilansowy.  

10.19.2 Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w 
stosunku do róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na 
wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

• w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 
odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iŜ w dającej 
się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, 
jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 
który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywai straty: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic 
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy 
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu 
ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

• w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną odwróceniu i 
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic 
przejściowych. 

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy 
i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
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wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie 
na kaŜdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w 
przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 
bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 
własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 
przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami z tytułu bieŜącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  

10.19.3 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku  
od towarów i usług, z wyjątkiem: 

• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest moŜliwy do 
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia 
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

• naleŜności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatkuod towarów i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz organów 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.  

10.20 Zysk/strata netto na akcję 

Zysk/strata netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku/straty netto za dany okres 
przez średnią waŜoną liczbę akcji Emitenta w danym okresie sprawozdawczym.  

11. Segmenty działalności 

W I półroczu  2007 r. Grupa Hawe S.A. osiągała przychody z działalności w dwóch podstawowych segmentach 
branŜowych: 

• w Telekomunikacji osiągając przychody 1.132  tys. PLN i wynik stratę netto 1.931 tys. PLN, 

• w Budownictwie ( z projektowaniem) osiągając przychody 13 212 tys. PLN  i wynik zysk netto 1 959  
tys. PLN, 

W I półroczu 2006 Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. osiągała przychody z działalności  w segmencie budownictwo (z 
projektowaniem) osiągając przychody 6 010 tys. PLN i wynik zysk netto 2 404 tys. PLN, 

12. Przychody i koszty 

12.1 Pozostałe przychody operacyjne  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Otrzymane odszkodowania  66 44 
Aktualizacja wartości SWAP 415 – 
Odsetki bankowe 59 – 
Odsetki od naleŜności z tytułu dostaw 2 – 
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw i aktualizacji 187 278 
Zwrot kosztów sądowych 4 – 
Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 12 17 
Refaktura 104 117 

Inne 12 2    
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 861 458       

12.2 Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Odsetki od zobowiązań  54 44 
Utworzenie rezerwy i aktualizacje 22 – 
Zapłacone koszty sądowe 4 – 
Szkody w majątku rzeczowym 28 20 
Refaktura 117 114 
Inne 8 1    
 233 179        

12.3 Przychody finansowe  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Przychody finansowe z tytułu umowy leasingu finansowego 45 –   – 
Przychody finansowe ogółem 45 –       

12.4 Koszty finansowe  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Odsetki od kredytów bankowych 286 329 
Odsetki od poŜyczek 6 – 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 86 10    
Koszty finansowe ogółem 378 339       

12.5 Koszty według rodzajów 

 Nota Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Amortyzacja 12.6 1 464 788 
ZuŜycie materiałów i energii  2 943 2 102 
Usługi obce  4 569 5 612 
Podatki i opłaty  1 155 193 
Koszty świadczeń pracowniczych  6 571 4 364 
Pozostałe koszty rodzajowe  927 686 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 297 172     
Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 12.5 17 926 13 917 
 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy  9 295 824 
 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy  872 – 
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu  3 710 2 133 
Zmiana stanu produktów  332 10 960 
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki  3 717 –         
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12.6 Koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy: 974 637 
  Amortyzacja środków trwałych 974 637 
  Amortyzacja wartości niematerialnych – –       
   
 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy 40 – 
  Amortyzacja środków trwałych 40 – 
 Amortyzacja wartości niematerialnych – –       
   
 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: 450 151 
  Amortyzacja środków trwałych 295 138 
 Amortyzacja wartości niematerialnych 155 13       

13. Podatek dochodowy 

13.1 ObciąŜenie podatkowe  

Główne składniki obciąŜenia podatkowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku 
i 30 czerwca 2006 roku przedstawiają się następująco: 

  Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2007 

 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 
30 czerwca 2006 

(niebadane) 
BieŜący podatek dochodowy  - 1 852 
Odroczony podatek dochodowy  1 520 (1 435)     
ObciąŜenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku 
wyników: 

 
1 520 417 

13.2 Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

 Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek 
zysków i strat za okres 6 
miesięcy zakończony 

 30 czerwca 
2007 

 

31 grudnia 
2006 

30 czerwca 
2007 

 

30 czerwca 
2006 

(niebadane) 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     
Przyspieszona amortyzacja podatkowa 666 563 (103) (22) 
Umowy budowlane – – – – 
Umowa leasingu finansowego 1 391 – (1 391) – 
Inne 26 9 (17) – 

   – – 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  2 083 572 – – 

   – – 
    – – 
 – – – – 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego – – – – 
Odprawy emerytalne 3 3 – – 
Inne aktywa – – – – 
Straty moŜliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do 
opodatkowania 430 467 (9)  

   – – 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 433 470 – – 

   – –    – – 
 – – – –  – –   
ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – (1 520) 22    – –     – –   
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 – – – – 
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego (1 650) (102) – –           

14. Zobowiązania ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, Ŝe 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyŜej 20 pracowników na pełne etaty. Grupa 
tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest 
subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, poŜyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.  

Spółka skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, poniewaŜ aktywa te nie stanowią 
oddzielnych aktywów Spółki. W związku z powyŜszym, saldo netto na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi  168 tys.PLN (na 
dzień 31 grudnia 2006 roku  5 tys. PLN). 

Tabele poniŜej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.  

 
 30 czerwca 2007 

 
31 grudnia 2006 

Środki pienięŜne  268 294 
Zobowiązania z tytułu Funduszu 436 299 
   
Saldo po skompensowaniu 168 5 
   
 Okres obrotowy zokończony  

30 czerwca 2007 roku 
Okres obrotowy zokończony  

30 czerwca 2006 roku 

(niebadane) 
Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 139 141 

15. Strata przypadająca na jedną akcję 

Zysk/strata podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji 
zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Zysk/strata rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na 
akcje zwykłe) przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o 
wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 

PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące wyniku netto oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia podstawowego i 
rozwodnionego straty na jedną akcję: 

 

 Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
dnia 30 

czerwca 2007 
 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
dnia 30 

czerwca 2006 
(niebadane) 

Strata netto z działalności kontynuowanej (894) X    
Strata netto (894) X    
Strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 
rozwodnionej straty na jedną akcję (894) X       

 

 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
dnia 30 czerwca 

2007 
 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
dnia 30 czerwca 

2006 
(niebadane) 

Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
podstawowej straty na jedną akcję 4 670 181 X 
Wpływ rozwodnienia:   
Opcje na akcje 25 000 X    
Skorygowana średnia waŜona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 4 695 181 X 
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rozwodnionej straty na jedną akcję       

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły Ŝadne inne 
transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

 

16. Rzeczowe aktywa trwałe 

okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku Grunty, 
budynki, 
budowle 

Maszyny, 
urządzenia, 

środki 
transportu 

Środki trwałe 
w budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 roku 20 056 13 689 4 244 37 989 
Nabycia 189 832 3 604 4 625 
Nabycie jednostki zaleŜnej – 278 – 278 
SprzedaŜ 745 6 – 751 
Przemieszczenia  – – 863 863 
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2007 roku  19 500 14 793 8 711 43 004           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2007 roku 627 5 707 – 6 334 
Odpis amortyzacyjny za okres 455 1 165 – 1 620 
SprzedaŜ 14 1 – 15      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2007 
roku  1 068 6 871 – 7 939           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2007 roku 19 429 7 982 4 244 31 655 
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2007 roku  18 432 7 922 8 711 35 065 
 
 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku Grunty, 

budynki, 
budowle 

Maszyny, 
urządzenia, 

środki 
transportu 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 713 10 840 9 421 22 974 
Nabycia 7 22 180 209 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – 24 – 24 
Przemieszczenia – 433 2 330 2 763      
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2006 roku (niebadane) 2 720 11 271 11 751 25 742           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2006 roku 520 4 798 – 5 318 
Odpis amortyzacyjny za okres 63 515 – 578 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – 24 – 24      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2006 roku 
(niebadane) 583 5 289 – 5 872           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 193 6 042 9 421 17 476 
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2006 roku (niebadane) 2 137 5 982 11 751 19 870 

 

 

rok 2006 Grunty i 
budynki 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 713 10 840 9 421 22 974 
Nabycia 7 1 860 859 2 726 
Nabycie jednostki zaleŜnej  – 608 133 741 
Likwidacja 20 244 – 264 
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Przemieszczenia 17 356 625  (5 989) 11 991      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku 20 056 13 689 4 244 37 989           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2006 roku 520 4 798 – 5 318 

Odpis amortyzacyjny za okres 109 1 056 – 1 165 
Likwidacja 2 147 – 149      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2006 roku  627 5 707 – 6 334           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 193 6 042 9 241 17 476 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku  19 429 7 982 4 244 31 655 

 

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych na dzień 30 czerwca 2007 roku na mocy umów leasingu finansowego 
wynosi 2 477 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2006 roku: 1 057 tysięcy PLN). 

Na aktywach uŜytkowanych na mocy umów leasingowych został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.  

Grunty i budynki o wartości bilansowej 18 860 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2006 roku: 19 825 tysięcy PLN) objęte są 
hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy (nota 26)  

Wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku 
wyniosła 625 tysięcy PLN . 

Zabezpieczenia kredytów ustanowione na majątku rzeczowym ujawnione zostały w nocie nr 27. 

17. Leasing 

17.1 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego z opcją zakupu 

Grupa korzysta z samochodów i urządzeń technicznych przyjętych w leasing finansowy. Umowy zostały rozpoznane jako 
leasing finansowy i zostały rozliczone w księgach zgodnie z zasadami rozliczania leasingu finansowego dla producentów.  

Wartość bieŜących opłat z tytuły leasingu na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiła 1 622 tys. PLN , z czego kwota 705 tys. 
PLN dotyczy leasingu samochodów , kwota 917 tys. PLN dotyczy leasingu urządzeń. Umowy leasingu finansowego 
dotyczące samochodów podpisywane są na okres 3 do 4 lat i zawierają opcję wykupu po okresie leasingu.  

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych 
umów oraz wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco: 

 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
 Opłaty 

minimalne 
Wartość 

bieŜąca 

opłat 

Opłaty 
minimalne 

Wartość 

bieŜąca 

opłat 

     
W okresie 1 roku 895 809 926 724 
W okresie od 1 do 5 lat 953 813 822 810 
PowyŜej 5 lat – – – –      
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 1 848 – 1 748 – 
Minus koszty finansowe 226 – 214 –   –  – 
Wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 1 622 – 1 534 – 

krótkoterminowe 809 – 724 – 
długoterminowe 813 – 810 –                

17.2 NaleŜności z tytułu umowy leasingu finansowego  

Wartości dotyczące umowy leasingu finansowego na dzień bilansowy: 

(a) inwestycja leasingowa brutto na dzień bilansowy   14 621 955,47 PLN 

i. do roku         734 156,76 PLN 

ii. od roku do pięciu lat     2 936 627,04 PLN 

iii. powyŜej pięciu lat    10 951 171,67 PLN 

(b) w tym przychody finansowe       6 569 986,15 PLN 

(c) wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych     8 051 969,32 PLN 
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i. do roku         199 511,03 PLN 

ii. od roku do pięciu lat        946 128,89 PLN 

iii. powyŜej pięciu lat     6 906 329,40 PLN 

 

Począwszy od II kwartału 2007 Spółka rozpoczęła realizację długoterminowej umowy dzierŜawy części infrastruktury 
telekomunikacyjnej jednemu z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. Zgodnie z MSR 17 Spółka 
rozpoznała tę umowę jako umowę leasingu finansowego ujmując odpowiednio przychody z tej umowy w wynikach 
bieŜącego okresu.  
Dla wyliczenia przychodów z tytułu umowy leasingowej przyjęto stopę dyskontową  wyliczoną w oparciu o oprocentowanie 
obligacji długoterminowych o okresie równym okresowi umowy leasingowej (20-lat) w wysokości 5,75 % powiększone o 
dokonane przez kierownictwo oszacowanie ryzyka typowego dla zawartej umowy. Ryzyko to oszacowano na 1%. Stopa 
dyskontowa wyniosła 6,75%. 
WraŜliwość kwoty wyliczonych przychodów z tytułu umowy leasingowej na ewentualną zmianę stopy dyskontowej jest dość 
znaczna. Ewentualne podwyŜszenie stopy dyskontowej o 1 punkt procentowy (do 7,75%) skutkuje obniŜeniem wyniku netto 
o 482 tys. PLN, przy podwyŜce stopy dyskontowej o 2 punkty procentowe (do 8,75%) obniŜenie wyniku wyniosłoby 912 tys. 
PLN. 
Wartość godziwą przedmiotu umowy leasingowej przyjęto w wysokości wynikającej z wartości zdyskontowanych 
przepływów pienięŜnych z tytułu umowy. Ze względu na stosunkowo rzadkie występowanie porównywalnych transakcji 
rynkowych i niedostępność  danych o warunkach takich transakcji nie było zdaniem kierownictwa moŜliwości oparcia 
wyceny przedmiotu umowy drogą porównania z cenami rynkowymi. Wycena w oparciu o poniesione w przeszłości koszty 
wytworzenia nie pozwalała zdaniem kierownictwa na ustalenie wartości godziwej ze względu na duŜe zmiany warunków i 
kosztów wytworzenia przedmiotu umowy jakie miały miejsce od ukończenia przedmiotu umowy.  
Zdaniem kierownictwa wartość zdyskontowanych przepływów pienięŜnych z tytułu zawartej umowy leasingowej jest 
najlepszym odzwierciedleniem wartości godziwej przedmiotu umowy. 

18. Wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy 

okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 
roku 

Inne wartości 

niematerialne 
i prawne 

Patenty Wartość 

firmy 
Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 roku 889 – – 889 
Nabycia 26 – – 26 
Nabycie jednostki zaleŜnej (nota 18.2) 10 – 28 643 28 653   –   
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2007 roku  925  28 643 29 568   –     –   
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 
2007 roku 

716   716 

Odpis amortyzacyjny za okres 146 – – 146   – –  
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 
czerwca 2007 roku  

862 – – 862 
  –     –   
  –   
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2007 roku 174 - 174 
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2007 roku  63 – 28 643 28 706 

 

okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 
roku 

Inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

Patenty  Wartość 

firmy 
Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 337 – – 337 
Nabycia 5 – – 5 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – – – –      
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2006 roku 
(niebadane) 342 – – 342           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 
2006 roku 302 – 

– 
302 

Odpis amortyzacyjny za okres 13 – – 13 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – – – –      
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Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 
czerwca 2006 roku (niebadane) 315 – – 315           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 35 – – 35 

Wartość netto na dzień 30 czerwca 2006 roku 
(niebadane) 27 

 
– 

 
– 27 

 

rok 2006 Inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

Patenty Wartość 
firmy 

Ogółem 

     
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 337 – – 337 
Nabycia 8 – – 8 
Nabycie jednostki zaleŜnej (nota 18.1) 183 – – 183 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – – – –      
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku 
(niebadane) 528 – – 528           
     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 
2006 roku 302 – 

– 
302 

Odpis amortyzacyjny za okres 51 – – 51 
SprzedaŜ – – – – 
Likwidacja – – – –      
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 
2006 roku (niebadane) 353 – – 353           
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 35   35 
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku 
(niebadane) 174  

 
174 

 

Wartości niematerialne stanowią nabyte oprogramowania i licencje do systemów uŜytkowych w znacznym stopniu 
zamortyzowane oraz wartość firmy. Na dzień przejęcia przez Hawe S.A. spółki PBT Hawe Sp. z o.o. wyodrębniona została 
wartość firmy  w kwocie 28 643 144 PLN. 

 

19. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości 

19.1 Ujemna wartość firmy z konsolidacji 

W dniu 31 października 2006 r. podpisana została umowa przeniesienia 100% udziałów Fone Sp. z o.o.  
na PBT Hawe Sp. z o.o. Przejecie zostało opłacone w formie udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. . Przejęcie miało na celu 
stworzenie struktur operatora teleinformatycznego zajmującego się sprzedaŜą usług na sieci światłowodowej wybudowanej 
przez PBT Hawe Sp. z o.o. W wyniku przejęcia ustalona została ujemna wartość firmy rozliczona jednorazowo w wynik roku 
2006. 

 31 października 
2006 

  
Ujemna wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji (471) 
Fone Sp. z o.o. 971   
Razem wartość bilansowa  500     

 

Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Fone Sp. z o.o. na dzień przejęcia 
przedstawia się następująco: 

 Wartość bilansowa 

bezpośrednio przed 
przejęciem 

Wartość godziwa 

ujęta w 
momencie 
przejęcia 
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Rzeczowe aktywa trwałe 591 591 
Wartości niematerialne 183 183 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 22 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 891 891 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług i inne naleŜności 429 429 
Zapasy 140 140    
 2 256 2 256    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania 630 630 
Pozostałe zobowiązania finansowe 646 646 
Rezerwa na koszty 9 9    
 1 285 1 285    
Wartość aktywów netto 971 971       
Ujemna wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 471 471    

 

Cena nabycia: 

  
Wyemitowane udziały w wartości godziwej 500   
Zapłata ogółem 500     
  

19.2 Wartość firmy z konsolidacji 

W dniu 02.01.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hawe S.A. (wcześniej VENTUS S.A.) podjęło decyzję o 
podniesieniu kapitału zakładowego Emitenta z 500.000 PLN o 4.039.156 PLN do 4.039.156 PLN. PodwyŜszenie kapitału 
zakładowego Emitenta zostało dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN 
(jeden polski złoty) kaŜda, w liczbie 4.039.156 (czterech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu sześciu) 
akcji. W dniu 19 lutego 2007 roku sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Emitenta zgodnie z powyŜszymi postanowieniami. 
Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 72 PLN (siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) za jedną akcję. 
 
Akcje Serii B zostały pokryte wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8.956 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
sześć) udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000108425, o wartości nominalnej 61,20 PLN 
(sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) kaŜdy, wycenione na kwotę 32.472,00 PLN (trzydzieści dwa tysiące 
czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) kaŜdy, tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt 
milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote). 
 
Zarząd Emitenta, wyceniając wartość aportu, oparł się na „Raporcie z wyceny kapitałów własnych spółki Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Technicznego „Hawe” Sp. z o.o., na dzień 30 czerwca 2006 r.” („Raport”), przygotowanym przez firmę 
doradczą Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. Zarząd sporządził w dniu 21 listopada 2006 roku, zgodnie z art. 311 w 
związku z art. 431 § 7 KSH, pisemne sprawozdanie co do przedmiotu aportu („Sprawozdanie”). Sprawozdanie zostało 
poddane badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 312 KSH. W dniu 28 grudnia 2006 roku biegły rewident wyznaczony 
przez sąd rejestrowy wydał opinię wymaganą przez art. 312 KSH („Opinia”). Opinia nie zawiera zastrzeŜeń i nie jest 
sprzeczna z wnioskami Sprawozdania, a takŜe wnioskami z Raportu. 
 
Emisja Akcji Serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej.  
 
Zawarcie przez Emitenta umów o objęciu Akcji Serii B nastąpiło w dniu 02 stycznia 2007 roku. Przeniesienie Udziałów na 
Emitenta nastąpiło w dniu 02 stycznia 2007 roku.  
 
Zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF 3 powyŜsza transakcja przejęcia została potraktowana jako przejęcie odwrotne. 
Oznacza to, Ŝe z formalnego punktu widzenia jednostką przejmującą było Hawe S.A. (wcześniej VENTUS S.A.) natomiast 
spółką zaleŜną PBT Hawe sp. z o.o. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia podmiotem przejmującym staje się jednostka 
zaleŜna z punktu widzenia prawnego, czyli PBT Hawe Sp. z o.o., natomiast podmiotem przejmowanym staje się jednostka 
dominująca z prawnego punktu widzenia. 

 

 06 stycznia 2007  
  
Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji 28 643 
Hawe S.A. 7 303   
Razem wartość bilansowa  35 946   
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Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Hawe S.A. na dzień przejęcia 
przedstawia się następująco: 

 Wartość bilansowa 
bezpośrednio przed 

przejęciem 

Wartość godziwa 
ujęta w 

momencie 
przejęcia 

   
Rzeczowe aktywa trwałe 278 278 
Wartości niematerialne – – 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 30 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 7 130 7 130 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 91 91 
Zapasy – –    
 7 529 7 529    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28 28 
Pozostałe zobowiązania finansowe 181 181 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 17    
 226 226    
Wartość aktywów netto 7 303 7 303       
Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 28 643 28 643    

 

Cena nabycia - przejecie odwrotne: 

  
Koszt przejęcia 35 946   
Zapłata ogółem 35 946     
  

Przejęcie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. przez Hawe S.A. zostało wstępnie rozpoznane i ujęte 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako przejęcie odwrotne zgodnie z MSSF3. W ciągu  
12 miesięcy od daty przejęcia wartość firmy ustalona z przejęcia zostanie ostatecznie rozliczone  
i zaprezentowane. 

20. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
Akcje/ Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie 35 35    
 35 35       

 

W dniu 26 czerwca 2007 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Polskich Sieci Optycznych”, PBT 
Hawe wyraziło zgodę na zbycie udziałów w spółce PSO na rzecz Pana Romana Jawdyka. Umowa zbycia Rep. A nr 
4291/2007 podpisana została w dniu 2 lipca 2007 roku w obecności notariusza Pani Renaty Głogowskiej. Udziały zostały 
sprzedane za cenę nominalną 35 tys. PLN płatne gotówką.  

Na dzień sprawozdawczy wartość bilansowa udziałów wynosiła 35 tys. PLN i odpowiadała wartości godziwej ustalonej w 
oparciu o transakcję sprzedaŜy. 

21. Pozostałe aktywa finansowe  

21.1 Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
Kaucja do umowy najmu 29 0    
 29 0       

Pozostałe aktywa długoterminowe stanowią naleŜności z tytułu wpłaconej kaucji na zabezpieczenie wynajmowanych 
powierzchni biurowych w siedzibie Hawe S.A. 
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21.2 Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe 

 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
Kaucja do umowy kredytowej  208 205    
 208 205       

Pozostałe aktywa krótkoterminowe stanowi kaucja pienięŜna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Fone 
Sp. z o.o. na zakup systemu telekomunikacyjnego. Kaucja złoŜona została jako lokata terminowa z oprocentowaniem 
rocznym w wysokości 3,9% na okres do 01.06.2008 roku.  

22. Świadczenia pracownicze 

22.1 Program akcji pracowniczych 

W dniu 2 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 3 w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Emitenta w 
związku z emisją warrantów subskrypcyjnych wyraziło zgodę na ustanowienie dla Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marka 
Rudzińskiego, programu opcji na akcje nowej emisji Emitenta, który będzie oparty na emisji warrantów subskrypcyjnych. W 
celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu opcji wyemitowane zostanie 25.000 warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 
PLN kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego 
podwyŜszenia kapitału Emitenta o nie więcej niŜ 25.000 PLN w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez 
posiadacza warrantów subskrypcyjnych. KaŜdy warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C po 
cenie nominalnej równej 1 PLN. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne będą 
mogły być zbywane wyłącznie Emitentowi w celu ich umorzenia. 
 
W dniu 19 czerwca 2007 roku Pan Marek Rudziński złoŜył deklaracje skorzystania z prawa objęcia akcji i złoŜył stosowne 
oświadczenie w Domu Maklerskim oferującym w imieniu Emitenta akcje serii C. 
Pan Marek Rudziński objął akcje serii C z dniem rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych , 
tj. z dniem 25 lipca 2007 roku. W tym samym dniu akcje serii C zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Wartość godziwa opcji na akcje na dzień przyznania wynosi 1 775 tys. PLN i jest ujęta jako koszt podwyŜszenia kapitału w 
ramach emisji akcji serii B poniewaŜ opcje na akcje serii C przyznane zostały Panu Markowi Rudzińskiemu jako 
wynagrodzenie za doprowadzenie do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B w zamian za 
wkład niepienięŜny w postaci  100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Spółka uznała iŜ koszty 
te wraz z innymi kosztami poniesionymi w związku z podwyŜszeniem kapitału powinny pomniejszyć agio i nie kwalifikują 
się do bieŜących kosztów działalności Spółki. Przy wycenie wartości godziwej nie były uwzględniane Ŝadne inne cechy 
dotyczące przyznawania opcji. 

W latach poprzednich Grupa nie realizowała Ŝadnego programu akcji pracowniczych.  

22.2 Świadczenia emerytalne  

Jednostki Grupy wypłacają pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej 
przez Kodeks pracy. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny sporządzonej wewnętrznie tworzy rezerwę na wartość 
bieŜącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w 
ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniŜszej tabeli:  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2007 roku  

Rok zakończony  31 
grudnia 2006 roku  

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2006 roku 
(niebadane) 

Na początek okresu 18 11 11 
Utworzenie rezerwy – 7 – 
Koszty wypłaconych świadczeń – – – 
Rozwiązanie rezerwy – – – 
Na koniec okresu 18 18 11 
        

 

Główne załoŜenia przyjęte przez Grupę na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 

 31 grudnia 2006 
Stopa dyskontowa (%) 4 % 
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników (%) 5 % 
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Ze względu na nieistotną wartość utworzonej rezerwy aktuarialnej oraz niewielką zmianę czynników mających wpływ na 
wyliczenie rezerw, rezerwa aktuarialna pozostała na poziomie wyliczenia na koniec roku 2006. 

23. Zapasy 

 30 czerwca 2007  31 grudnia 2006 
   
Materiały (według ceny nabycia) 827 133 
Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 11 480 7 908 
Produkty gotowe (według ceny nabycia/kosztu wytworzenia) 16 787 16 786 
Towary 173 114 
Zapasy ogółem, według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz wartości netto moŜliwej do uzyskania 29 267 24 941       
 
Spółka wykazuje na zapasach równieŜ tę część realizowanej na własny rachunek infrastruktury telekomunikacyjnej która nie 
jest przewidziana do wykorzystania dla świadczenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych i w związku z tym nie powinna 
być zakwalifikowana po ukończeniu jako środki trwałe. Infrastruktura ta budowana jest z myślą o jej ewentualnej sprzedaŜy, 
bądź wydzierŜawieniu.  
Infrastruktura ta nie zawiera aktualnie światłowodów ani innych urządzeń niezbędnych dla wykorzystania jej do świadczenia 
usług.  
W 2006 roku Spółka dokonała przekwalifikowania do pozycji zapasów wykazywanych uprzednio jako środki trwałe 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej o wartości 16.787 tys. PLN nie spełniających zdaniem Spółki wymogów 
zakwalifikowania do środków trwałych w świetle MSR. 
 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku Grupa nie utworzyła odpisu aktualizującego zapasów poniewaŜ 
nie wystąpiły przesłanki wskazujące na utratę wartości.  

śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 
czerwca 2007 roku i w okresie 6 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006. Na dzień 30 czerwca  2007 roku ani na dzień 31 
grudnia 2006 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaŜy netto. 

24. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  

 30 czerwca 2007  31 grudnia 2006 
   
NaleŜności z tytułu dostaw i usług - długoterminowe 7 853 – 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług - krótkoterminowe 1 945 1 749 
NaleŜności budŜetowe 2 328 1 795 
Pozostałe naleŜności od osób trzecich 160 216 
PoŜyczka dla podmiotów powiązanych  362 1 608    
NaleŜności ogółem (netto) 12 648 5 381 
Odpis aktualizujący naleŜności 197 259    
NaleŜności brutto 12 845 5 627       

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 32.1. 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 30-dniowy termin płatności. 

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, 
zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym 
nieściągalne naleŜności właściwym dla naleŜności handlowych Grupy. 

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 197 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2006 roku: 
259 tys. PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem aktualizującym.  

Zmiany odpisu aktualizującego naleŜności były następujące: 

 
Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2007 roku  

Rok zakończony  31 
grudnia 2006 roku  

Na początek okresu 259 176 

Zwiększenie 1 179 

Wykorzystanie 63 96 
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Na koniec okresu 197 259 

 

PoniŜej przedstawiono analizę naleŜności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 
roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne. 

 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
 

Razem 
Nie 

przeterminowane < 30 dni 30 – 60 dni 60 – 90 dni 90 – 120 dni >120 dni 
        
30 czerwca 2007 1 945 1 409 153 21 55 53 254 

31 grudnia 2006 1 749 1 183 330 97 27 5 106 

25. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od stopy 
oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy, od jednego dnia 
do jednego miesiąca, w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pienięŜne i są oprocentowane według 
ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 
2007 roku wynosi 1 671 tys. PLN (31 grudnia 2006 roku: 555 tys. PLN). 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych składało 
się z następujących pozycji: 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
   
Środki pienięŜne w banku i w kasie 1 671 555 
Lokaty krótkoterminowe – –       
 1 671 555       

26. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

26.1 Kapitał podstawowy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kapitał podstawowy na koniec okresu ustalony został zgodnie z 
uregulowaniami MSSF 3. Ze względu na to iŜ mająca miejsce w okresie sprawozdawczym  transakcja przejęcia PBT Hawe 
Sp. z o.o. rozliczona została z zastosowaniem przepisów standardu dotyczących przejęcia odwrotnego, kapitał podstawowy w 
sprawozdaniu skonsolidowanym obejmuje: 

� kapitał podstawowy spółki przejmującej (wg MSSF 3) tj. PBT Hawe Sp. z o.o., w wysokości 548 tys. PLN, 

� koszt przejęcia ustalony na 35.947 tys. PLN, 

• podwyŜszenie kapitału akcyjnego Hawe S.A., dokonane po przejęciu, w wysokości 208 tys. PLN. 

Kapitał podstawowy na początek roku 2007 wynosi 548 tys. PLN (kapitał udziałowy spółki przejmującej zgodnie z MSSF 3). 

26.2 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy na początek roku 2007 składał się z zysków lat ubiegłych w kwocie 24 172 tys. PLN.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku kapitał zapasowy pomniejszony został o pokrycie straty roku 2006 w 
kwocie 2 847 tys. PLN oraz został powiększony o nadwyŜkę wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie 14 804 tys. PLN, 
która została pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenie kapitału zapasowego w kwocie 2 120 tys. PLN. 
Kapitał zapasowy na koniec okresu wynosił 21 325 tys. PLN. 

26.3 Pozostały kapitał 

W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu opcji wyemitowane zostało 25.000 warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 
PLN kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego 
podwyŜszenia kapitału Spółki o nie więcej niŜ 25.000 PLN w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadacza 
warrantów subskrypcyjnych. Emisja opcji na akcje serii C została ujęta i zaprezentowana w pozostałych kapitałach. 

27. Zobowiązania finansowe 

   30 czerwca 2007  31 grudnia 2006 
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stopa procentowa 

% Termin spłaty   

Krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
(nota 17) – 3 do 4 lat– 809 724 
Obligacje  6,77 – 6,94% Do 02.2008 r. 9 765 2 620 
Kredyt bankowy inwestycyjny na system 
telekomunikacyjny 

WIBOR 1M  
+ 4 p.p. 01.06.2008 rok 450 – 

Kredyt bankowy inwestycyjny na 
nieruchomość 

WIBOR 1M  
+ 2,75p.p. 31.12.2016 rok 60 – 

Kredyt bankowy Millennium 
WIBOR 1M  

+ 2,5p.p. 31.12.2016 rok 874 1 115 

Kredyt bankowy Raiffeisen 
WIBOR 1M  

+ 2,5p.p. 31.12.2016 rok – 14 244 

Kredyty w rachunku bieŜącym 
WIBOR 1M  

+ 3p.p. 31.12.2016 rok 42 176 
PoŜyczka od akcjonariusza 6% 31.12.2007 rok 382 –     
  12 382  18 879–          

 

Długoterminowe     
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
(nota 17) – 3 do 4 lat– 813 810 
Obligacje  6,77 – 6,94% Do 2009 roku 11 300 10 726 
Kredyt bankowy inwestycyjny na system 
telekomunikacyjny 

WIBOR 1M  
+ 4 p.p. 01.06.2008 rok – 530 

Kredyt bankowy inwestycyjny na 
nieruchomość 

WIBOR 1M  
+ 2,75p.p. 31.12.2016 rok 1 650 –      

   13 763 12 066           

 

27.1 Kredyty i poŜyczki 

Kredyt inwestycyjny na nieruchomość  
Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Regionalny we Wrocławiu na kwotę 2 210 tys. PLN. Na dzień 30 
czerwca 2007 roku uruchomiona pierwsza transza w wysokości : 1.710 tys. PLN w dniu   03.04.2007 roku. Odsetki liczone 
są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M plus 2,75 p.p. Kredyt udzielony został na okres od : 30.03.2007 do 
31.12.2016 roku. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi w dniu 31.01.2008 roku.  
Na udzielony kredyt zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:  
• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową  
• pełnomocnictwo do rachunku BPS S.A. O/Regionalny we Wrocławiu 
• poręczenie PBT Hawe Sp. z o.o. do kwoty : 900 tys. PLN kapitału 
• hipoteka zwykła w wysokości : 2.210 tys.PLN wraz z hipoteką kaucyjną do kwoty : 500 tys. PLN na działce 263/52 o 

pow.0,1495 ha  wyodrębnionej z nieruchomości opisanej w KWWR1K/00092535/0.  
 

Umowa przewiduje uruchomienie kolejnej transzy w kwocie : 500 tys. PLN w okresie do 30.09.2007 roku. 
Za 2007 rok naliczone i zapłacone odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego w kwocie : 63 tys. PLN  zostały 
aktywowane na środkach trwałych w budowie. 

 
Kredyt inwestycyjny na system telekomunikacyjny  
Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Regionalny we Wrocławiu na kwotę 570 tys. PLN. Na dzień 30 
czerwca 2007 roku saldo kredytu wynosi 450 tys. PLN (na dzień 31.12.2006 saldo wynosiło 530 tys. PLN). Kredyt 
oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M plus 4 p.p. Kredyt udzielony został na okres od 
05.08.2005 do 01.06.2008 roku.  
Na udzielony kredyt zostały ustanowione następujące zabezpieczenia   
• weksel in blanco poręczony przez wspólników spółki; 
• pełnomocnictwo do rachunku BPS S.A. O/Regionalny we Wrocławiu 
• poręczenie PBT Hawe Sp. z o.o. do kwoty : 600 tys. PLN ; 
• kaucja pienięŜna w wysokości : 200 tys. PLN; 
• przewłaszczenie środków trwałych, w szczególności urządzeń i maszyn zakupionych z kredytu inwestycyjnego ) : 

wartość netto środków przewłaszczonych na dzień 30.06.2007 roku– 136.tys. PLN. 
W okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 zostały naliczone i zapłacone odsetki w kwocie: 20 tys. PLN (od 01.01.2006 do 
30.06.2006 naliczone i zapłacone odsetki wynoszą 23 tys. PLN).  
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Kredyt w rachunku bieŜącym - Banku Polskiej Spółdzielczości O/Wrocław 
Umowa kredytowa zawarta na okres od 20.11.2006 do 19.11.2007 roku. Kredyt odnawialny do max kwoty  220 tys. PLN . 
Saldo kredytu na dzień 31.12.2006 roku wynosiło 176 tys. PLN.  
Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę WIBOR 1M plus 3 p.p. 
Na udzielony kredyt zostały ustanowione zabezpieczenie w formie weksla własnego. 
 
Kredyt w rachunku bieŜącym – Bank Millennium 
Umowa kredytowa zawarta na okres od dnia 19.09.2005 roku do 18.09.2007 roku.  
Na udzielony kredyt zostały ustanowione następujące zabezpieczenia   
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 
• pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego Kredytobiorcy prowadzonego w banku; 
• wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna do łącznej kwoty 3 750 tys. PLN na nieruchomościach połoŜonych 

w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha i Działkowej wraz z cesją z polis ubezpieczeniowych 
 
Kredyt rewolwingowy – Raiffeisen Bank Polska S.A.  

Umowa kredytu zawarta na okres od 22.02.2005 do 30.03.2007 roku z przeznaczeniem na finansowanie I i II etapu budowy 
sieci światłowodowej dla ICHB PAN-PCSS. Kredyt został przyznany w kwocie 14 600 tys. PLN. Na dzień 30 czerwca 2007 
roku kredyt jest całkowicie spłacony. Odsetki od kredytu zapłacone w 2007 roku w kwocie 196 tys. PLN została aktywowana 
na środki trwałe w budowie.  

Kredyt był oprocentowany według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M plus 2,5 p.p. 

27.2 DłuŜne papiery wartościowe 

Na 31.12.2006 roku wartość nominalna wyemitowany obligacji przez PBT Hawe sp. z o.o. wyniosła 13 220 tys. PLN, 
których wartość bieŜąca jest równa 13 346 tys. PLN. W pierwszym półroczu 2007 roku PBT Hawe wykupiło obligacje o 
wartości nominalnej 1 800 tys. PLN oraz wyemitowało nowe obligacje zdyskontowane o wartości nominalnej 9 880 tys. 
PLN. Na dzień 30 czerwca 2007 roku wartość nominalna wyemitowany obligacji przez PBT Hawe sp. z o.o. wyniosła 21 300 
tys. PLN, których wartość bieŜąca jest równa 21 065 tys. PLN.  

Wyemitowane obligacje słuŜą finansowaniu budowy sieci telekomunikacyjne dlatego teŜ koszty finansowania zostały 
aktywowane odpowiednio na środki trwałe w budowie i produkcję w toku.  

Wartość naliczonych i aktywowanych kosztów finansowania wyniosła: 

w 2006 roku : 

• na zapasy:    294 tys. PLN 
• na środki trwałe w budowie:   147 tys. PLN 

w 2007 roku : 
• na zapasy:    393 tys. PLN 
• na środki trwałe w budowie:   196 tys. PLN 
• do rozliczenia w czasie  383 tys. PLN 

Zapłacone koszty finansowania w 2006 roku wyniosły 316 tys. PLN , natomiast w 2007 roku 862 tys. PLN. 

 

Warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco:  

 

KWOTA 
OPROCEN- 
TOWANIE 

 DATA EMISJI  
 DATA 
ZAPADALNOŚCI  

 UWAGI  

 ROK 2006  

    10 000 6,86%  27.10.2006  27.10.2009   

        820 7,1%   27.10.2006  18.10.2009  zdyskontowane   

      1 800 5,9%   27.10.2006  
 Wykupione 
10.05.2007 

 zdyskontowane   

        600 6,84%  15.12.2006  27.10.2009   

    13 220       RAZEM ROK 2006  
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 ROK 2007  

        200 6,84%  25.01.2007  27.10.2009   

        500 6,77%  23.02.2007  27.10.2009   

     9 180 8,1 % 10.05.2007 14.02.2008 zdyskontowane   

     9 880       RAZEM ROK 2007  

28. Rezerwy 

28.1 Zmiany stanu rezerw 

 
Rezerwy z tytułu 

podatku odroczonego 

Rezerwa na 

świadczenia 
emerytalne Inne rezerwy Ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2007 
roku 572 18 190 780 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego 1 511 – – 1 511 
Wykorzystane – – 190 190      
Na dzień 30 czerwca 2007 
roku 2 083 18 – 2 101           
     
Krótkoterminowe na dzień 30 
czerwca 2007 roku – 1 

 
– 1 

Długoterminowe na dzień 30 
czerwca 2007 roku 2 083 17 

 
– 2 100 

     
 
Na dzień 1 stycznia 2006 
roku 2 454 

 
11 

370 2 835 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego 

– – – – 

Wykorzystane 1 435 – 278 1 713 
Rozwiązane – – – –      
Na dzień 30 czerwca 2006 
roku (niebadane) 1 019 11 92 1 122           
     
Krótkoterminowe na dzień 30 
czerwca 2006 roku – 

 
10 51 61 

Długoterminowe na dzień 30 
czerwca 2006 roku 1 019 

 
1 41 1 061 

  
 

   
 
Na dzień 1 stycznia 2006 
roku 2 454 

 
11 

370 2 835 
Utworzone w ciągu roku 
obrotowego – 18 – – 
Wykorzystane – – 180 180 
Rozwiązane – – – –      
Na dzień 31 grudnia 2006 
roku  1 315 18 190 1 523           
     
Krótkoterminowe na dzień 31 
grudnia 2006 roku 0 1 9 10 
Długoterminowe na dzień 31 
grudnia 2006 roku 1 315 17 181 1 513 

29. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe stanowią aktywa, z których Grupa oczekuje wpływu korzyści w najbliŜszej przyszłości. Na 
wykazane w skonsolidowanym bilansie rozliczenia międzyokresowe składają się następujące pozycje: 
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 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 
   
Szacowany przychód z kontraktów budowlanych 4 253 3 012 
Wydatki dotyczące przygotowywanego podwyŜszenia kapitału 533 – 
Opłacone ubezpieczenia dotyczące następnego okresu  20 3 
Niezafakturowane przychody – 66 
Inne wydatki dotyczące następnego okresu 252 6       
 5 058 3 087 

30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

 30 czerwca 2007   31 grudnia 2006 
   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   

Wobec jednostek pozostałych 7 911 6 958    
 7 911 6 958    
   
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych   

Podatek VAT – 16 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 128 131 
Podatek dochodowy od osób prawnych 944 1 331 
ZUS 778 606 
Podatek od nieruchomości  43 0 
PFRON 14 23 
Pozostałe 14 2    

 1 921 2 107       
   

Pochodne instrumenty finansowe 510 1 010    
 510 1 010       
   

Inne zobowiązania 843 735    
 843 735    
   
Razem 11 185 10 810       

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30 dniowych. 

Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane. 

Kwota wynikająca z róŜnicy pomiędzy zobowiązaniami a naleŜnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona 
właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 

Pochodne instrumenty finansowe stanowi transakcja zawarta w dniu 19.09.2006 roku dotycząca zamiany zmiennej stopy 
procentowej na stałą stopę procentową. W okresie pierwszego półrocza 2007 roku dodatnia wartość z wyceny odniesiona w 
wynik finansowy wyniosła 415 tys. PLN. 

31. Zobowiązania warunkowe 

Zobowiązania warunkowe z tytułu dzielonych kredytów zostały zaprezentowane w nocie nr 26 

31.1 Zobowiązania inwestycyjne 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 17 lipca 2007 roku spółka FONE Sp. z o.o. zawarła umowę z firmą 
KLONEX z Opola na dostawę kompleksowego rozwiązania systemu telewizji cyfrowej (IPTV). Wartość kontraktu to 
wyraŜona w złotych polskich równowartość sumy dwóch kwot: 137.265,81 USD i 113.999,99 Euro. Zakupiona technologia 
pozwoli na wdroŜenie oferowania usług kompleksowego dostarczania telewizji w formacie cyfrowym operatorom telewizji 
kablowej i dostawcom usług dostępu do sieci Internet. 

31.2 Zobowiązania sporne 

Na dzień bilansowy 30.06.2007 roku istnieje potencjalne zobowiązanie Fone Sp. z o.o. wobec Polkomtel S.A. na kwotę 
114.000 PLN z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków promocji. JednakŜe Zarząd Fone nie zgadza się z 
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zasadnością naliczonych kar i będzie udowadniał w ewentualnym procesie sądowym , Ŝe Fone została obciąŜona karami 
niesłusznie. Z racji faktu, Ŝe sprawa jeszcze nie trafiła do Sądu i jej ostatecznego rozstrzygnięcia nie da się przewidzieć, nie 
utworzono rezerwy na pokrycie ewentualnego zobowiązania, które moŜe powstać w razie niekorzystnego dla Fone wyroku 
sądowego. 

Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. w ramach realizacji umów budowlanych udziela gwarancji towarzystw ubezpieczeniowych dla 
Inwestorów na wykonane usługi budowlane.  

 

31.3 Rozliczenia podatkowe 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku nie były prowadzone kontrole podatkowe i postępowania podatkowe wobec spółek Grupy. 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) 
mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak 
odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności 
i niespójności. Często występujące róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno 
wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie 
obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyŜsze niŜ 
istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła 
zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą zostać 
powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. 

32. Informacje o podmiotach powiązanych 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieŜący i poprzedni rok 
obrotowy . 

 

 

Podmiot powiązany  SprzedaŜ na 

rzecz 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 

podmiotów 
powiązanych 

NaleŜności od 

podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania 

wobec podmiotów 
powiązanych 

Podmioty o znaczącym wpływie 
na Grupę:      
__ 2007     
Hawe S.A  93 0 4 261 12 
PBT Hawe Sp. z o.o.  121 97 910 3 251 
Fone Sp. z o.o.  1 96 1 2 292 
 2006     
PBT Hawe Sp. z o.o.  30 1 167 0 
Fone Sp. z o.o.  1 30 0 167       

 

32.1 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami 
powiązanymi. 

 
Obligacje  PBT Hawe Sp. z o.o. 
Hawe S.A. posiada 300 sztuk obligacji o wartości 3.000 tys. PLN wyemitowanych przez PBT Hawe Sp. z o.o., z datą 
wykupu 27 października 2009 roku. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6,77% w stosunku rocznym. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy Hawe S.A. i PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 27 marca 2007 roku Hawe S.A. zawarła umowę poŜyczki z  PBT Hawe Sp. z o.o.  Na mocy podpisanej umowy 
Spółka udzieliła 2.500 tys. PLN poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewidywała 
oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym.  
PoŜyczka została spłacona w dniu 11 maja 2007 roku  
W dniu 21 czerwca 2007 roku Hawe S.A. zawarła umowę poŜyczki z  PBT Hawe Sp. z o.o.  Na mocy podpisanej umowy 
Spółka udzieliła 200 tys. PLN poŜyczki PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2007 roku 
i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
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Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. 
udzieliło 2.019 tys. PLN poŜyczki spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 17,5% w stosunku rocznym. 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. 
udzieliło 1.000 tys. PLN poŜyczki spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 17,5% w stosunku rocznym. 
 
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy Hawe S.A. i Fone Sp. z o.o. 
W dniu 22 lutego 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. udzieliło 100 tys. PLN poŜyczki spółce Fone 
Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
W dniu 5 marca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. udzieliło 400 tys. PLN poŜyczki spółce Fone 
Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym.  
W dniu 14 maja 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. udzieliło 500 tys. PLN poŜyczki spółce Fone 
Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym.  
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 24 lipca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. 
udzieliło 188 tys. PLN poŜyczki spółce Fone Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym. 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 27 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa na mocy której Hawe S.A. 
udzieliło 8.500 tys. PLN poŜyczki spółce Fone Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje 
oprocentowanie w wysokości 17,5% w stosunku rocznym. 

 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy P. Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o. 
W dniu 5 marca 2007 roku Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą – znacznym akcjonariuszem Emitenta – 
umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. PLN. Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 roku. PoŜyczka jest 
oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie. PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez 
Fone Sp. z o.o. zapłaty za nabytą w dniu 7 marca 2007 roku nieruchomość. 
W dniu 3 kwietnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. dokonała spłaty części poŜyczki w kwocie 1.710,0 tys. PLN. Spłata pozostałej 
części poŜyczki, w kwocie 376,2 tys. PLN, będzie dokonana – na mocy aneksu do umowy poŜyczki – do dnia 30 czerwca 
2007 roku.  
W dniu 26 czerwca 2007 roku zawarty został aneks do umowy, na mocy którego termin spłaty pozostałej części poŜyczki, 
w kwocie 376,2 tys. PLN, został przesunięty do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
 
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy PRESTO Sp. z o.o. a PBT Hawe Sp. z o.o. 
W dniu 28 czerwca 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła ze spółką PRESTO Sp. z o.o. – znacznym akcjonariuszem 
Emitenta – umowę na mocy której PRESTO udzieliło 2.000 tys. PLN poŜyczki spółce PBT Hawe Sp. z o.o. Termin spłaty 
poŜyczki wyznaczono na dzień 4 lipca 2008 roku. PoŜyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej 
wynoszącej WIBOR6M + 2% w skali rocznej. Odsetki będą płatne co 6 miesięcy. 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 22 sierpnia 2007 roku poŜyczka została spłacona w całości. 
 
Ponadto  
3 stycznia 2007 roku Hawe S.A. zawarła umowę doradztwa w zakresie dokonania zmiany rynku notowań akcji serii A i 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C VENTUS S.A. (obecnie Hawe S.A.), z podmiotem 
powiązanym: Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką zaleŜną od podmiotu dominującego 
– Capital Partners S.A., który na dzień zawarcia tej umowy był posiadaczem 100% akcji Hawe S.A. 
Przedmiotem umowy jest: 

� sporządzenie memorandum informacyjnego Hawe S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku równoległym GPW akcji serii A, notowanych na MTS CeTO, 

� sporządzenie prospektu emisyjnego Hawe S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie 
akcji serii B, 

� przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 
Hawe S.A. 

Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 150 tys. PLN netto. 
 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 20 lipca 2007 roku Hawe S.A. zawarła umowę z Domem Maklerskim 
IDM S.A. o przeprowadzenie publicznej oferty akcji serii E. Oferta publiczna będzie realizowana zgodnie z postanowieniami 
uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 roku. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego 
IDM S.A. jest Pan Grzegorz Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Hawe S.A. 
Przedmiotem umowy jest: 

� sporządzenie prospektu emisyjnego Hawe S.A. w związku z emisją Akcji serii E. 
� przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji 

Hawe S.A. 
� występowanie w imieniu Hawe S.A. przed Komisją Nadzoru Finansowego, w związku z proponowaniem nabycia 

akcji w ramach oferty publicznej. 
� przeprowadzenie subskrypcji akcji. 

Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 100 tys. PLN netto plus 1,8% wartości 
sprzedanych akcji. 
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Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu  3 sierpnia 2007 roku Hawe S.A. zawarła umowę z Domem Maklerskim 
IDM S.A. o pełnienie funkcji oferującego obligacje serii B. Hawe S.A. wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln 
PLN. Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. jest Pan Grzegorz Leszczyński, który pełni równocześnie funkcję 
członka Rady Nadzorczej Hawe S.A. 
Przedmiotem umowy jest: 

� sporządzenie memorandum informacyjnego obligacji Hawe S.A. 
� przyjmowanie wpłat na obligacje. 
� przeprowadzenie niepublicznej oferty nabycia obligacji. 

Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 1,0% wartości sprzedanych obligacji. 
 

32.2 PoŜyczka udzielona członkowi Zarządu  

W 2002 roku PBT Hawe udzieliło poŜyczki dla udziałowca Pana Piotra Mazurkiewicza w kwocie 500 tys. PLN z 
oprocentowaniem ustalonym jak dla kredytów gospodarczych przez Bank Śląski, z terminem płatności do końca 2004 roku 
dla kwoty 200 tys. PLN i do końca 2007 roku dla kwoty 300 tys. PLN.  
Na dzień 31.12.2006 roku wartość poŜyczki wynosiła 291 tys. PLN, w tym 101 tys. PLN odsetek (odsetki naliczone w 2006 
roku wyniosły 19 tys. PLN). W dniu 27.04.2007 roku pan Piotr Mazurkiewicz spłacił poŜyczkę wraz z odsetkami (odsetki 
naliczone i zapłacone w 2007 roku wyniosły 8 tys. PLN). 
 
 

32.3 Wynagrodzenie wyŜszej kadry kierowniczej Grupy 

32.3.1 Wynagrodzenie wypłacone lub naleŜne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Grupy 

 
 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 

czerwca 2007 
 

Okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 

czerwca 2006 
(niebadane) 

   
Zarząd jednostki dominującej   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze  329 291 
Umowy o zarządzanie i inne 177 30 

Zarządy jednostek zaleŜnych   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze  465 – 

Rada Nadzorcza jednostek zaleŜnych   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze  12 –    

Razem 917 266       

Poza poŜyczką udzieloną Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi (nota 32.2), świadczeniami z umowy o zarządzanie zawartej z 
Panem Piotrem Mazurkiewiczem oraz programem opcji na akcje udzielonym Panu Markowi Rudzińskiemu (nota 22), w 
okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, nie udzielano Ŝadnych kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń i innych umów 
zobowiązujących do świadczeń Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej. 

33. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, naleŜą kredyty 
bankowe, obligacje, umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe, umowy leasingu finansowego i dzierŜawy 
z opcją zakupu, środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie 
środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada teŜ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŜności i 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

Grupa zawiera równieŜ transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim kontrakty na zamianę stóp 
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest zarządzanie 
ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Grupy oraz wynikających z 
uŜywanych przez nią źródeł finansowania. 

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami 
finansowymi. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŜdym z 
tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniŜej. Grupa monitoruje równieŜ ryzyko cen rynkowych 
dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.  
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33.1 Ryzyko stopy procentowej 

NaraŜenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 
zobowiązań finansowych. W przypadku grupy najistotniejsze ryzyko stopy procentowej związane jest z długoterminowym 
kredytem oraz wyemitowanymi obligacjami. W obu przypadkach oprocentowanie jest zmienne , ustalone w oparciu o 
WIBOR, co naraŜa Grupę na ryzyko zmiany przepływów pienięŜnych w wyniku zmiany stóp procentowych. Spółka nie 
stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.  

33.2 Ryzyko kursowe 

Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, dlatego nie jest w istotny sposób naraŜone na ryzyko kursowe. 
Większość naleŜności i zobowiązań denominowana jest w walucie krajowej. Występują jednak zakupy z importu, dotyczące 
przede wszystkim działalności inwestycyjnej. Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających prze ryzykiem 
kursowym.  

33.3 Ryzyko cen towarów 

Grupa nie posiada instrumentów finansowych naraŜających ją na istotne ryzyko cenowe. 

33.4 Ryzyko kredytowe 

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy 
pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieŜącemu 
monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Grupy na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemoŜności 
dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych 
instrumentów. 

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

33.5 Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to 
uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta naleŜności, 
pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej. 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z 
rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŜącym, kredyty bankowe, obligacje, akcje 
uprzywilejowane, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierŜawy. 

34. Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników 
kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.  

Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu 
utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa moŜe zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić 
kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie obrotowym zakończonym 30 czerwca 2007 roku nie 
wprowadzono Ŝadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

35. Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie styczeń – czerwiec kształtowało się następująco: 

 2007 rok 2006 rok 
   
Zarząd Jednostki Dominującej 4 2 
Zarządy Jednostek z Grupy 2 – 
Administracja 41 33 
Dział sprzedaŜy 14 – 
Pion produkcji 140 149 
Pozostali 21 2    
Razem 222 186       
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36. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 25 lipca 2007 roku, Akcje Serii C i Akcje Serii D Hawe S.A. zostały 
wprowadzone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Hawe S.A. wyemitowała 1.218 (słownie: tysiąc dwieście osiemnaście) obligacji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) kaŜda – łącznie 12.180 tys. PLN. Obligacje 
zostały wyemitowane jako obligacje dziewięciomiesięczne. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje 
zostaną pokryte w całości wkładem pienięŜnym. Obligacje nie są zabezpieczone. 
Oprocentowanie obligacji wynosi 10 % w skali roku i będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą 
wypłacane w dniu wykupu, bądź w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu wcześniejszego wykupu obligacji przez Hawe 
S.A. Cena wykupu zostanie powiększona o premię w wysokości 5 % wartości nominalnej obligacji, płatną w tym samym 
terminie. Obligatariusze będą mogli złoŜyć Ŝądanie wcześniejszego wykupu obligacji. Warunkiem wymagalności Ŝądania 
wcześniejszego wykupu będzie złoŜenie przez obligatariusza zapisu na akcje serii E w ramach oferty publicznej. Łączna 
wartość nominalna obligacji złoŜonych do wcześniejszego wykupu nie moŜe być większa niŜ łączna cena emisyjna 
obejmowanych akcji Hawe S.A. w ramach wiąŜącego zapisu obligatariusza. 
 
 
Umowa poręczenia z MTB Trzebińscy S.J. 
W dniu 14 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa poręczenia przez Hawe S.A. spłaty zobowiązań stanowiącego 
zabezpieczenie kontraktów realizowanych przez spółkę MTB Trzcińscy S. J. z siedzibą w Nakle na rzecz PBT Hawe Sp. z 
o.o. Poręczenie zostało udzielone w związku ze  znacznym zwiększeniem składanych przez PBT Hawe zamówień na 
dostawy rur. Warunkiem realizacji zwiększonych zamówień na dostawy rur jest wymóg dokonania dodatkowego 
zabezpieczenia na rzecz spółki MTB Trzebińscy. Poręczenie zostało ustanowione do kwoty 1.500 tys. PLN wraz z 
odsetkami, na wypadek gdyby PBT Hawe nie wykonywała swoich zobowiązań finansowych wobec MTB Trzebińscy. 
 
W dniu 17 lipca 2007 roku spółka FONE Sp. z o.o. zawarła umowę z firmą KLONEX z Opola na dostawę kompleksowego 
rozwiązania systemu telewizji cyfrowej (IPTV). Wartość kontraktu to wyraŜona w złotych polskich równowartość sumy 
dwóch kwot: 137.265,81 USD i 113.999,99 Euro. Zakupiona technologia pozwoli na wdroŜenie oferowania usług 
kompleksowego dostarczania telewizji w formacie cyfrowym operatorom telewizji kablowej i dostawcom usług dostępu do 
sieci Internet. 

20.2.3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 
III KWARTAŁ 2007 R. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2007 r. sporządzone zgodnie z MSR/MSSF, nie badane przez 
biegłego rewidenta, na podstawie art. 28 Rozporządzenia nr 809/2004 Emitent przedstawia w Prospekcie emisyjnym przez 
odesłanie. Sprawozdanie zostało podane do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu 14 listopada 2007 r. 
Ze sprawozdaniem moŜna zapoznać się w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
www.hawesa.pl. 

20.3. INNE INFORMACJE FINANSOWE ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH 
REWIDENTÓW 

Emitent nie przedstawił w dokumencie rejestracyjnym innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów, z 
wyjątkiem historycznych informacji finansowych za lata 2004-2006 oraz prognozy wyników na lata 2007-2008. 

20.4. POLITYKA DYWIDENDY – OPIS POLITYKI EMITENTA DOTYCZĄCY 
WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ WSZELKIE OGRANICZENIA W TYM 
ZAKRESIE. WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAśDY ROK 
OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI 
INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

a) Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych 
Za lata obrotowe 2004, 2005 i 2006 Emitent nie wypłacał dywidendy. 
 
b) Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliŜszych 3 lat obrotowych  
Zarząd Emitenta będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia, aby nie wypłacać wypracowanego przez Spółkę zysku netto 
za 3 lata obrotowe, tj. za rok 2007, 2008 i 2009. 
 
c) Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy  
Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 § 2 Ksh, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie 
dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć 
na wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 395 §1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego, a zatem w przypadku Spółki do końca czerwca.  
 
d) Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy  
Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieŜących.  
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e) Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy  
Osoby, na których rachunkach będą zapisane Akcje w dniu dywidendy.  
 
f) Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje 
niezrealizowania prawa w terminie  
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Stosownie 
do art. 348 §3 Ksh, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia 
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 
Z zastrzeŜeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy moŜe być wyznaczony w okresie kolejnych trzech 
miesięcy. 
Zgodnie z §9 Rozdziału XIII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany bezzwłocznie 
powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości 
dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto §91 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do 
dywidendy (określonym w przepisach Ksh jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent 
będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z §91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty 
dywidendy moŜe przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. NaleŜy równieŜ 
uwzględnić, iŜ zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na 
podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

20.5. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE  

W okresie ostatnich 12 miesięcy, w odniesieniu do Emitenta i spółek Grupy kapitałowej Hawe S.A., nie toczyły się i nie 
toczą, Ŝadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitraŜowe, które mogłyby mieć lub miały 
w niedawnej przeszłości istotny wpływ na ich sytuację finansową lub rentowność. Sytuacja Emitenta i spółek Grupy  na 
dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie wskazuje na moŜliwość rozpoczęcia takich postępowań. 

20.6. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ 
EMITENTA  

W okresie od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane przez biegłego 
rewidenta informacje finansowe (tj. od 31 grudnia 2006 r.) miały miejsca następujące znaczące zmiany w sytuacji finansowej 
i ekonomicznej Emitenta: 

� w dniu 19 lutego 2007 r. Sąd rejestrowy zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze 
emisji akcji serii B. Była to emisja aportowa, a przedmiotem aportu było 100% udziałów w spółce PBT Hawe Sp. 
z o.o. z siedzibą w Legnicy. Uzyskanie kontroli nad PBT Hawe Sp. z o.o. umoŜliwiło stworzenie Grupy 
Kapitałowej i rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i 
elektroenergetycznego; 

� w dniu 11 kwietnia 2007 r. Sąd rejestrowy zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze 
emisji akcji serii D. Pozyskany kapitał umoŜliwił niezakłócone finansowanie budowy sieci telekomunikacyjnej; 

� podpisanie w listopadzie i grudniu 2007 r. przez PBT Hawe Sp. z o.o. umów z ATM S.A. z siedzibą w Warszawie 
i Archeron Capital Management Ltd. z siedzibą w Londynie umoŜliwiło Spółce podniesienie prognoz wyników 
finansowych. 
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21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

21.1.1. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAśDEJ KLASY 
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4 772 656,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli 
się na 4 772 656,00 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 
1,00 złoty kaŜda, w tym: 

• 500 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000, 
• 4 039 156 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156, 
• 25 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000, 
• 208 500 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500. 

 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego. Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału 
docelowego. 
Wszystkie akcje Emitenta zostały w pełni opłacone. 
W obrocie na rynku regulowanym znajduje się 4.772.656 akcji. 
 
Akcje Serii B zostały pokryte wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8 956 udziałów w spółce pod firmą 
„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy o wartości nominalnej 61,20 zł kaŜdy, 
wycenione na kwotę 32 472 zł kaŜdy, tj. łącznie na kwotę 290 819 232 zł. Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 72 zł za 
jedną akcję. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu giełdowego jest 4 772 656 sztuk akcji 
Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi liczba dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym i liczba wprowadzonych do obrotu rynku regulowanym akcji Spółki kształtowała się w sposób następujący: 
 
 Akcje dopuszczone i wprowadzone 

do obrotu na rynku regulowanym 
  
01 styczeń 2004 500 000 sztuk 
31 grudzień 2004 500 000 sztuk 
  
01 styczeń 2005 500 000 sztuk 
31 grudzień 2005 500 000 sztuk 
  
01 styczeń 2006 500 000 sztuk 
31 grudzień 2006 500 000 sztuk 
  
01 styczeń 2007 500 000 sztuk 
Na dzień zatwierdzenia prospektu 4 772 656 sztuk 
  
Do dnia 13 lutego 2007 r. akcje Emitenta notowane były na rynku regulowanym pozagiełdowym prowadzonym przez MTS-
CeTO S.A., natomiast począwszy od 14 lutego 2007 r. notowane są na rynku regulowanym giełdowym prowadzonym przez 
GPW S.A. 

21.1.2. AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU 

Sytuacja nie ma miejsca w przypadku Emitenta. Wszystkie akcje Emitenta odpowiadają udziałowi w jego kapitale 
zakładowym. 

21.1.3. LICZBA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA I WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI 
EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU 
EMITENTA LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEśNE EMITENTA  

Emitent nie posiada akcji własnych jak teŜ nie posiada akcji własnych poprzez podmioty zaleŜne lub inne osoby działające 
w imieniu Emitenta. 

21.1.4. LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENNYCH 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Z WARRANTAMI, ZE WSKAZANIEM ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM 
PODLEGA ICH ZAMIANA, WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA  

W dniu 2 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki 
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w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych wyraziło zgodę na ustanowienie dla Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka 
Rudzińskiego, programu opcji na akcje nowej emisji w Spółce, który był oparty na emisji warrantów subskrypcyjnych. 
W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu opcji wyemitowane zostało 25 000 warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 
kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego podwyŜszenia 
kapitału Spółki o nie więcej niŜ 25 000,00 zł w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadacza warrantów 
subskrypcyjnych. KaŜdy warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji serii C po cenie nominalnej równej 1,00 zł. 
Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie.  
 
Warranty subskrypcyjne zostały przyznane Panu Markowi Rudzińskiemu jako wynagrodzenie za doprowadzenie do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% 
udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Warunkiem umoŜliwiającym skorzystanie w prawa objęcia 
akcji było wprowadzenie akcji serii B Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które 
nastąpiło w dniu 31 maja 2007 roku. 
 
W dniu 19 czerwca 2007 roku Pan Marek Rudziński złoŜył deklarację skorzystania z prawa objęcia akcji, dokonał opłacenia i 
złoŜył stosowne oświadczenie w Domu Maklerskim oferującym w imieniu Spółki akcje serii C. 
 
Pan Marek Rudziński objął akcje serii C z dniem rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 
tj. z dniem 25 lipca 2007 roku. W tym samym dniu akcje serii C zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowy w Warszawie S.A. 
 
W dniu 14 września 2007 roku nastąpiła rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego o 25 000,00 zł w ramach 
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz rejestracja emisji akcji serii C zwykłych na okaziciela w liczbie 
25.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

21.1.5. INFORMACJE O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB 
ZOBOWIĄZANIACH W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU 
AUTORYZOWANEGO (DOCELOWEGO), ALE NIEWYEMITOWANEGO, 
LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYśSZENIA KAPITAŁU, A TAKśE 
O ICH WARUNKACH 

W przypadku Emitenta nie istnieją prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego ani zobowiązania 
do podwyŜszenia takiego kapitału. 

21.1.6. INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY 
JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO 
UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, śE STANIE SIĘ 
ON PRZEDMIOTEM OPCJI, A TAKśE SZCZEGÓŁOWY OPIS TAKICH 
OPCJI WŁĄCZNIE Z OPISEM OSÓB, KTÓRYCH TAKIE OPCJE DOTYCZĄ 

Według wiedzy Emitenta, kapitał Spółki oraz podmiotów zaleŜnych Emitenta nie jest przedmiotem opcji oraz nie zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji. 

21.1.7. DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZA 
OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI DANYMI FINANSOWYMI  

Od dnia zawiązania Spółki kapitał zakładowy został podwyŜszony trzykrotnie. W dniu 19 lutego 2007 roku kapitał 
zakładowy został podwyŜszony z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 4.539.156,00 zł, w dniu 11 kwietnia 2007 roku do kwoty 
4.747.656,00 zł oraz w dniu 14 września 2007 roku do kwoty 4.772.656,00 zł. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia informacje dotyczące podwyŜszenia kapitału zakładowego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 
roku. 
 

cena 

data rejestracji 
data 
WZA 

wkłady na kapitał zakładowy wniesione 
na kapitał zakładowy przez 

akcjonariuszy 

liczba 
akcji nominalna 

(w zł) 
emisyjna 
(w zł) 

seria 
akcji 

wysokość kapitału 
zakładowego po 
podwyŜszeniu  

(w zł) 

3 lipca 2002 26 czerwca 2002 wkład pienięŜny 500.000 1,00 1,00 A 500.000,00 

19 lutego 2007 2 stycznia 2007 
wkład niepienięŜny w postaci 100% 
udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. 
z siedzibą w Legnicy  

4.039.156  1,00 72,00 B 4.539.156,00 

11 kwietnia 2007 7 lutego 2007  wkład pienięŜny 208.500 1,00 72,00 D 4.747.656,00 

14 września 2007 2 stycznia 2007 wkład pienięŜny  25.000 1,00 1,00 C 4.772.656,00 
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Akcje Serii A 
Emisja 500.000 Akcji Serii A nastąpiła w wyniku zawiązania Spółki. Wartość nominalna akcji wynosi 1,00 zł, cena emisyjna 
została ustalona na 1,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. Akcje Serii A zostały pokryte wkładem pienięŜnym w wysokości 
500.000,00 zł. 
 
Akcje Serii B 
Emisja 4.039.156 Akcji Serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. 
Wartość nominalna akcji wynosi 1,00 zł, cena emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. 
Akcje Serii B zostały pokryte wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8.956 udziałów, które stanowią 100% kapitału 
zakładowego w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000108425, o wartości nominalnej 61,20 zł kaŜdy, 
wycenione na kwotę 32.472,00 zł kaŜdy, tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 zł. 
 
Akcje Serii C 
Emisja 25.000 Akcji Serii C została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Wartość 
nominalna akcji wynosi 1,00 zł, cena emisyjna została ustalona na 1,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. 
Akcje Serii B zostały pokryte wkładem pienięŜnym w wysokości 25.000,00 zł.  
W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu opcji wyemitowane zostało 25 000 warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 
kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego podwyŜszenia 
kapitału Spółki o nie więcej niŜ 25 000,00 zł w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadacza warrantów 
subskrypcyjnych. KaŜdy warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji serii C po cenie nominalnej równej 1,00 zł. 
Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie. 
 
Warranty subskrypcyjne zostały przyznane Panu Markowi Rudzińskiemu jako wynagrodzenie za doprowadzenie do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% 
udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Warunkiem umoŜliwiającym skorzystanie w prawa objęcia 
akcji było wprowadzenie akcji serii B Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które 
nastąpiło w dniu 31 maja 2007 roku. W dniu 19 czerwca 2007 roku Pan Marek Rudziński złoŜył deklarację skorzystania 
z prawa objęcia akcji, dokonał opłacenia i złoŜył stosowne oświadczenie w Domu Maklerskim oferującym w imieniu Spółki 
akcje serii C.  
 
Akcje Serii D 
Emisja 208.500 Akcji Serii D została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. 
Wartość nominalna wynosi akcji 1,00 zł, cena emisyjna została ustalona na 72,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. 
Oferta objęcia akcji została skierowana do akcjonariuszy, którzy objęli największe pakiety akcji serii B, tj. do Pani Anety 
Gajewskiej – Sowy, Pana Marka Falenty i spółki Presto Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. 
Akcje Serii D zostały pokryte wkładem pienięŜnym w wysokości 15.012.000,00 zł. 

21.2. UMOWA SPÓŁKI I STATUT 

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE 
WSKAZANIEM MIEJSCA W UMOWIE SPÓŁKI I STATUCIE, W KTÓRYM SĄ 
ONE OKREŚLONE  

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Statutu Spółki jest: 

64.20 telekomunikacja, 
45 budownictwo, 
74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 
74.30.Z badania i analizy techniczne, 
72.60.Z działalność związana z informatyką pozostała, 
64.20.A telefonia stacjonarna i telegrafia, 
64.20.B telefonia ruchoma, 
64.20.C transmisja danych, 
64.20.F telewizja kablowa, 
64.20.G działalność telekomunikacyjna pozostała, 
72.10.Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
72.2 działalność zakresie oprogramowania,  
72.30.Z przetwarzanie danych, 
72.40.Z działalność związana z bazami danych, 
71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego, 
65.21.Z leasing finansowy, 
74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej, 
74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
74.40.Z reklama, 
51 handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, 
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52 handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŜytku osobistego i 
domowego, 
17 włókiennictwo, 
18 produkcja odzieŜy i wyrobów futrzarskich, 
19 produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych, 
20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów uŜywanych do 
wyplatania, 
21 produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, 
24 produkcja wyrobów chemicznych, 
25 produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, 
26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,  
27 produkcja metali, 
28 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, 
29 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
30 produkcja maszyn biurowych i komputerów, 
31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,  
32 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych , telewizyjnych i telekomunikacyjnych, 
33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, 
34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego,  
36 produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
37 zagospodarowanie odpadów, 
15 produkcja artykułów spoŜywczych i napojów, 
22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
60 transport lądowy; transport rurociągowy,  
63 40 działalność agencji transportowych, 
01 1  uprawy rolne; ogrodnictwo włączając warzywnictwo,  
74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
50 sprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów 
samochodowych, 
65.2 pozostałe pośrednictwo finansowe, 
67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
67.20.Z działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, 
74.87.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 
 
Emitent został ustanowiony w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na co wskazuje przedmiot jego działalności 
przedstawiony powyŜej. Statut Spółki nie zawiera odrębnych postanowień określających cel działalności Emitenta. 

21.2.2. PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, 
STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO 
CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH 
I NADZORCZYCH 

Zarząd 
Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków 
Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 
trzy lata.  
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŜnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem, a jeŜeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie.  
Członek Zarządu Spółki nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem 
organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.   
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upowaŜniony 
przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  
Prezes moŜe zwoływać posiedzenia Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a obowiązany jest zwołać posiedzenie na pisemne 
Ŝądanie kaŜdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania Ŝądania. JeŜeli Prezes Zarządu nie zwoła 
posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie.  
Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom 
przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością 
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.   
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, 
określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 
Zgodnie z Regulaminem Zarządu, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/Z/2007 z dnia 23 
lutego 2007r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 6/RN/2007 z dnia 12 marca 2007r., Zarząd reprezentuje 
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Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za naleŜyte prowadzenie spraw Spółki  
KaŜdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami Spółki i moŜe bez uprzedniej uchwały 
Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, 
Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki. Decyzje dotyczące bieŜącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki 
mogą podejmować równieŜ ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 
Czynności prawne wynikające z przepisów naleŜące do obowiązków pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo. 
Członkowie Zarządu obowiązani są do: uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, zachowania tajemnicy przebiegu 
posiedzeń, chyba Ŝe Zarząd postanowi inaczej, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na 
WZ wymaga kaŜdorazowo wyjaśnienia złoŜonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu. 
W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie 
Uchwały Zarządu, naleŜą: 
- Plany ekonomiczno – finansowe Spółki; 
- sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy; 
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy; 
- projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat; 
- sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A.; 
- zasady i sposób realizacji polityki inwestycyjnej; 
- sprawy dotyczące zaciągana przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki zobowiązania lub dokonywania wydatków, w 
pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i 
wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej 
kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu danej transakcji, przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 2 lit n) Statutu Spółki; 
- sprawy dotyczące wyraŜania zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników majątkowych Spółki lub spółki zaleŜnej od 
Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i wykraczających poza 
normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 
(pięćset tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 
danej transakcji, przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 2 lit o) Statutu Spółki; 
- sprawy dotyczące nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości (rozumianej takŜe jako uŜytkowanie wieczyste) lub udziału w 
nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w 
innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 2 
lit p) Statutu Spółki; 
- zasady i sposób realizacji polityki kadrowej i płacowej, przy ograniczeniu wynikającym z kompetencji Komitetu ds. 
Wynagrodzeń powołanego przez Radę Nadzorczą; 
- Ustalanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej HAWE S.A.; 
- powołanie Prokurenta; 
- sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej.  
Z zastrzeŜeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co 
najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zarząd moŜe podejmować uchwały jedynie w 
sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba Ŝe wszyscy członkowie Zarządu są obecni na 
posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyraŜą zgodę. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek kaŜdego z 
członków Zarządu. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia danej uchwały. Prezes 
Zarządu głosuje ostatni. 
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Prezesa Zarządu przez osobę, która będzie 
pełniła rolę protokolanta w trakcie danego posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu jest przyjmowany na 
następnym posiedzeniu i podpisywany przez wszystkich obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Zarządu. KaŜdy 
członek Zarządu ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku przez Zarząd, członek 
Zarządu podpisując protokół ma prawo złoŜyć pisemne oświadczenie. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliŜszym 
posiedzeniu do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem. Protokoły wraz z listą obecności, 
porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki. 
 
Rada Nadzorcza 
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez WZ. Liczbę członków 
Rady Nadzorczej ustala WZ.  
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej  kadencji.  
W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego 
członka Rady Nadzorczej.   
Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezaleŜnymi. 
Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezaleŜnym, o ile nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego, nie 
jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego, nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub 
więcej głosów na WZ Spółki lub podmiotu powiązanego, nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub 
pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 
zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego ani nie ma powiązań rodzinnych i osobistych z osobami o cechach wymienionych 
powyŜej. Członek niezaleŜny nie moŜe poza tym reprezentować akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad 
Spółką ani utrzymywać znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub podmiotem powiązanym. Nie moŜe takŜe być 
wspólnikiem ani pracownikiem biegłego rewidenta Spółki lub podmiotu powiązanego, członkiem zarządu w spółce, w której 
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członkiem rady nadzorczej jest członek zarządu Spółki, ani posiadać innych znaczących powiązań z członkami zarządu 
Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach. Członek niezaleŜny moŜe pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej 
Spółki nie dłuŜej niŜ przez cztery kadencje.  Warunki niezaleŜności muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 
Członek, który przestał je spełniać winien zostać niezwłocznie odwołany. 
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków 
Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają 
spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.  
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w kaŜdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia 
funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.  
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W 
przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku 
nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje kaŜdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku 
posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej 
obecnych na posiedzeniu.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub 
członka Rady Nadzorczej. 
Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje 
posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 
proponowany porządek obrad.   
Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno 
być dostarczone do wszystkich członków Rady nie później niŜ na siedem dni przed terminem posiedzenia.   
W nagłych sprawach Przewodniczący Rady moŜe zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na trzy dni 
przed terminem posiedzenia.   
Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba Ŝe na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się 
odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyraŜą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia 
lub złoŜą podpisy na liście obecności.  
Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących 
bezpośrednio Zarządu lub jego członków.  
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub członkostwo 
w organach w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych, ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji 
członka Zarządu, wyboru biegłego rewidenta oraz w sprawie wyraŜenia zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub 
spółką zaleŜną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej 
głosów na WZ – wymaga wyraŜenia zgody przez przynajmniej jednego członka niezaleŜnego.  
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej 
członkowie zostali zaproszeni.  
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  
Oddawanie głosów na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej ani podejmowanie uchwał w trybie 
pisemnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka 
Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.   
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska obecnych członków 
Rady Nadzorczej, jak równieŜ innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 
zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.  
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności 
ocena sprawozdań finansowych Spółki, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do 
podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych 
czynności, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, zawieszanie w czynnościach 
z waŜnych powodów członków Zarządu, składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu Spółki, ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu i zasad ich 
zatrudnienia w Spółce, zatwierdzanie regulaminu Zarządu, dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego 
badanie sprawozdania finansowego, wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do WZ oraz w innych 
sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione wyraŜanie 
zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy delegowanie członka lub członków Rady 
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów 
nie mogą oni sprawować swoich czynności, wyraŜanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki 
zobowiązania lub dokonywanie wydatków, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki 
i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej 
kwotę pięćset tysięcy złotych, wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników majątkowych Spółki lub spółki 
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zaleŜnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki 
i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej 
kwotę pięćset tysięcy złotych, wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości 
przez Spółkę, o wartości przekraczającej kwotę pięć milionów złotych, przedkładanie ZWZ zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 
zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych (budŜetów), wyraŜenie 
zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, 
wyraŜenie zgody na zakładanie spółek zaleŜnych, wyraŜenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zaleŜną 
od Spółki a członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej 
i akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub podmiotu powiązanego. 
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego 
mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu 
członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.  
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.
   
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. 
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, uchwalonym przez NWZ w dniu 2 stycznia 2007 roku, Rada Nadzorcza jest 
organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Regulamin, oprócz 
zasad określonych w Statucie, zawiera następujące postanowienia 
Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady wygasają równieŜ 
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.   
Członkowie Rady obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, wykonywania czynności nadzorczych, do których 
zostali oddelegowani przez Radę, zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń (chyba Ŝe Rada postanowi inaczej) i do 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga 
kaŜdorazowo wyjaśnienia złoŜonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.   
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego małŜonka, krewnych i 
powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i Ŝądać 
zaznaczenia tego w protokole.  
W celu wykonania swoich obowiązków Rada moŜe badać wszystkie dokumenty Spółki, Ŝądać od Zarządu i pracowników 
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W przypadku, gdy wymaga to specjalnej wiedzy, 
kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada moŜe zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej 
uŜytku ekspertyzy lub opinii. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by rzeczoznawcy, o których mowa w 
zdaniu poprzednim zobowiązali się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
opracowywaniem przez siebie ekspertyzy lub opinii.  
Wszelkie umowy zawierane przez Spółkę reprezentowaną przez członka Rady Nadzorczej, z członkami Zarządu Spółki 
wymagają zachowania formy pisemnej.  
Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności 
nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku 
zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.  
Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje 
posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 
proponowany porządek obrad.   
Przewodniczący Rady moŜe z waŜnych powodów odwołać posiedzenie Rady.   
W posiedzeniach Rady przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego 
Rady działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.   
Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób spoza Rady, z zastrzeŜeniem ust. 3. Sprawę 
rozstrzyga Rada w drodze głosowania.   
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej moŜe być obecny tłumacz odpowiedniego języka obcego, w przypadku, gdy w 
posiedzeniu uczestniczy osoba nie władająca językiem polskim.   
Rada moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba 
Ŝe wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyraŜą zgodę.   
Głosowania są jawne. Głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów 
Spółki, w sprawach osobowych i na Ŝądanie choćby jednego z członków Rady.  
Protokół z posiedzenia powinien zawierać symbol i kolejny numer, datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska 
członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu, zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia 
zgłoszone do protokołu, stwierdzenie podjęcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie 
załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy, wynik głosowania, zdania odrębne członków Rady jeśli 
zostały zgłoszone.   
Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Sekretarza Rady, o ile sekretarz został powołany. Jeśli nie wybrano Sekretarza 
Rady, Przewodniczący wskazuje osobę, która będzie pełniła jego rolę w trakcie danego posiedzenia.  
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Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisywany przez wszystkich 
obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Rady. KaŜdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie 
protokołu. W razie odrzucenia wniosku przez Radę, członek Rady podpisując protokół ma prawo złoŜyć pisemne 
oświadczenie.   
Członkowie nieobecni przyjmują na najbliŜszym posiedzeniu do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, 
potwierdzając to podpisem.   
Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami i dokumentami są przechowywane w 
siedzibie Spółki.   
Rada Nadzorcza licząca siedmiu lub więcej członków powołuje stałe komitety – Komitet Audytu i Komitet ds. 
Wynagrodzeń. 
Rada Nadzorcza licząca nie więcej niŜ sześciu członków moŜe takŜe te komitety powołać. Rada moŜe powołać inne 
komitety, w tym Komitet ds. Strategii. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej spośród jej członków.
  
Rada Nadzorcza powołuje spośród członków komitetu przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.  
W skład kaŜdego z komitetów Rady Nadzorczej powyŜej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezaleŜnych 
Rady oraz przynajmniej jeden z członków powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i 
finansów.  
W zakresie swych kompetencji komitety lub ich członkowie mogą zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom 
opracowania dla ich uŜytku ekspertyzy lub opinii.  
Posiedzenia komitetów odbywają się zaleŜnie od potrzeb lecz nie rzadziej raz na kwartał. W posiedzeniach komitetów mogą 
uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej, nie będący członkami danego komitetu. 
Komitety podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający 
przysługuje przewodniczącemu danego komitetu.  
Członkowie komitetu mogą brać udział w posiedzeniach komitetu i głosować osobiście, lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
Do zakresu działania Komitetu Audytu naleŜy sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki. W 
szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu naleŜy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych 
Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, monitorowanie 
pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia 
biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem kaŜdego rocznego badania 
sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi 
rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla 
Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w 
sprawie wyraŜania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 
informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych waŜnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji. 
Członkowie Komitetu Audytu sprawują swoje obowiązki stale, niezaleŜnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.  
Komitet Audytu składa Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać 
akcjonariuszom Spółki.  
Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty 
wynagrodzeń w Spółce.  
W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy przedstawianie propozycji dotyczącej treści 
umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i 
premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez 
Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadŜerskiej, 
wyraŜanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady 
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji, opiniowanie 
treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia, informowanie 
Rady Nadzorczej o wszelkich innych waŜnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.  
Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń sprawują swoje obowiązki stale, niezaleŜnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.  
Komitet ds. Wynagrodzeń składa Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie 
udostępniać akcjonariuszom Spółki. 
Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej moŜe nastąpić w drodze uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów 
oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

21.2.3. OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KAśDYM 
RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące 
prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym: 
a) Prawo do dywidendy.  
Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku 
do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym takŜe 
dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa 
takŜe dzień wypłaty dywidendy. Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie terminu przedawnienia Emitent moŜe odmówić dokonania wypłaty 
dywidendy. 
b) Prawo głosu. 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  195 

KaŜda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na WZ. 
c) Prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy - patrz lit. a) powyŜej. 
d) Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji. 
W przypadku likwidacji Emitenta udział wszystkich akcji w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli, jest równy. 
e) Postanowienia w sprawie umarzania akcji. 
§ 8 ust. 3 Statutu Emitenta stanowi, Ŝe akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 
Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały WZ. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału 
zakładowego. 
Z posiadaniem akcji Emitenta nie są związane Ŝadne obowiązki, oprócz obowiązku uiszczenia zapłaty za obejmowane lub 
nabywane akcje. Ze wszystkimi akcjami Emitenta są związane takie same prawa.  

21.2.4. OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, 
ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY 
ZAKRES NIś JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.  Zgodnie z par. 
8 ust. 1 Statutu Spółka moŜe wydawać akcje imienne lub na okaziciela. Art. 334 par. 2 Ksh stanowi o moŜliwości zamiany 
akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie – moŜe ona być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub 
statut nie stanowi inaczej.  Par. 8 ust. 2 Statutu dopuszcza moŜliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na 
Ŝądanie akcjonariusza natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.  
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania akcji imiennych – w przypadku ich wyemitowania dawałyby one takie 
same prawa majątkowe i korporacyjne ich posiadaczom, z jednym wyjątkiem – akcje imienne nie mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym. 
 
Przyznanie jakichkolwiek dodatkowych uprawnień akcjom lub konkretnym akcjonariuszom wymagałoby zmiany Statutu 
Emitenta, bowiem zgodnie z art. 304 par. 1 p. 6) Ksh, jeŜeli mają być wprowadzone akcje róŜnych rodzajów statut powinien 
określać liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia.  Do zmiany statutu spółki akcyjnej konieczne 
jest – zgodnie z art. 430 Ksh podjęcie uchwały WZ i wpis do rejestru. Uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga dla swej 
waŜności większości ¾ głosów (art. 415 par. 1 Ksh). 

21.2.5. OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH 
DOROCZNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ 
NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, 
WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kaŜdej spółki publicznej z 
siedzibą na terytorium Polski, jest złoŜenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem WZ, świadectwa 
depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w 
tym Zgromadzeniu. 
Zgodnie ze Statutem Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego 
roku obrotowego. JeŜeli Zarząd nie zwoła ZWZ w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, ZWZ moŜe 
zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać NWZ, jeŜeli uzna to za stosowne, a 
Zarząd w terminie 14 (dni od złoŜenia stosownego Ŝądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał NWZ.  
Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.  
Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego 
WZ. śądanie takie powinno zostać złoŜone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia Ŝądania zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd powinien zwołać NWZ tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 
2 miesięcy od daty zgłoszenia Ŝądania.   
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.   
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  
JeŜeli przepisy Ksh nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 
akcji. Uchwały Walnego  
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy 
przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z 
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej 
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) 
głosów.   
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Emitenta uchwalonym przez NWZ w dniu 2 stycznia 2007 roku Ŝądanie 
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione 
podmioty, powinno być uzasadnione.  
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Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być 
przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed WZ, w czasie umoŜliwiającym 
zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, o ile Rada Nadzorcza uzna, Ŝe projekt uchwały wymaga jej opinii.  
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono 
określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, moŜliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych 
przypadkach, Walne Zgromadzenie moŜe być odwołane, jeŜeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu WZ następuje w taki sam sposób, jak jego 
zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu 
WZ moŜe nastąpić nie później, niŜ na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia.  
Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZ sporządza i podpisuje Zarząd.  
W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, Ŝe prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone w 
związku z naruszeniem przepisów Ustawy o obrocie lub nieujawnieniem stosunku zaleŜności lub dominacji między 
akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, 
których sprawa dotyczy. MoŜe teŜ zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu celem 
ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze.  
Lista akcjonariuszy będzie wyłoŜona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień 
wyznaczony na odbycie WZ od godziny 9:00 do 15:00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania 
jego obrad. 

21.2.6. KRÓTKI OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB 
REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ 
OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOśLIWIENIE ZMIANY 
KONTROLI NAD EMITENTEM 

Postanowienia takie nie występują. 

21.2.7. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB 
REGULAMINÓW, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ 
WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ 
KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ 
AKCJONARIUSZA 

Statut Spółki ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi po 
przekroczeniu progowej wielkości posiadanych akcji, akcjonariusz miałby obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Emitenta. 

21.2.8. OPIS WARUNKÓW NAŁOśONYCH ZAPISAMI UMOWY SPÓŁKI 
I STATUTU, JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY 
KAPITAŁU, JEśELI ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIś 
OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 

Statut Spółki, ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi 
warunki podwyŜszenia oraz obniŜenia kapitału zakładowego Spółki, zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie niŜ jest to 
określone wymogami obowiązującego prawa. 
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22. ISTOTNE UMOWY 
Omówione w niniejszym punkcie umowy, których stroną jest Emitent lub PBT Hawe Sp. z o.o. spełniają kryterium istotności 
w odniesieniu do Emitenta, a takŜe związane są z nabyciem praw o istotnym znaczeniu dla całej Grupy Kapitałowej 
Emitenta. Za istotne Emitent uwaŜa umowy których wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Grupy 
Kapitałowej Emitenta.  

22.1. UMOWY BUDOWY LINII ŚWIATŁOWODOWYCH 

Kontrakt zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o. o. w Legnicy a 
Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. 

Kontrakt zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o. o. w Legnicy a Instytutem 
Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, dotyczy budowy linii światłowodowej 
w relacji: Sochaczew-Gdańsk, Gdańsk-Białystok, Lublin-granica państwa w miejscowości Hrebenne. 

W ramach kontraktu zawarto następujące umowy: 

1. Umowa nr 150/PCSS/2003 w dniu 18 grudnia 2003 r., dotycząca budowy linii światłowodowej w relacji GPZ Sochaczew 
ul. Polna – siedziba Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Konin ul. Przyjaźni 1 – siedziba Kolegium Europejskiego 
Gniezno ul. Kostrzewskiego 5/7 – siedziba POZNAM Poznań ul. Wieniawskiego 17/19 – siedziba Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 25 – siedziba AMSK Szczecin Al. Piastów 41 – siedziba KOSMAN 
Koszalin ul. Śniadeckich 2 – siedziba Pomorskiej Akademii Pedagogicznej Słupsk ul. Arciszewskiego 22a – siedziba TASK 
Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. 

Wartość umowy z PCSS stanowiąca kwotę wynagrodzenia PBT Hawe za wybudowanie części (2 rur) rurociągu dla PCSS 
wynosi 50.962 tys. zł netto. 

2. Umowa nr 117/PCSS/2004 w dniu 13 października 2004 r., odnosząca się do budowy linii światłowodowej w relacji 
Siedziba TASK Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 – siedziba PWSZ Elbląg ul. Wojska Polskiego 1 – siedziba Uniwersytetu 
Warmińska Mazurskiego Olsztyn ul. Heweliusza 8  - siedziba Centrum Studiów Bałtyckich Ełk ul. Kościuszki 23 – siedziba 
filii Politechniki Białostockiej Augustów ul. Wyszyńskiego 3b – siedziba Politechniki Białostockiej Białystok ul. Wiejska 45 
a oraz odgałęzienia do Granic Państwa: 

- Elbląg – siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji Braniewo ul. Botaniczna 11 – Granica Państwa Gronowo, 

- Suwałki – Granica Państwa Ogrodniki, 

- odgałęzienie z odcina Augustów – Białystok do Granicy Państwa w Kuźnicy Białostockiej. 

Wartość umowy z PCSS stanowiąca kwotę wynagrodzenia PBT Hawe za wybudowanie części (2 rur) rurociągu dla PCSS 
wynosi 16.750 tys. zł netto. 

3. Umowa nr 118/PCSS/2004 w dniu 13 października  2004 r. dotycząca budowy linii światłowodowej w relacji siedziba 
UMCS Lublin Pl. Marii Skłodowskiej Curie 1 – siedziba WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji Zamość ul. 
Akademicka 4 – siedziba Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów ul. Pola 2 – siedziba filii Uniwersytetu Rzeszowskiego Dębica 
ul. Sportowa 26 – siedziba Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Tarnów ul. Mickiewicza 8 – siedziba AGH Cyfronet 
Kraków ul. Nawojki 11 oraz odgałęzienie do Granicy Państwa w miejscowości Hrebenne. 

Wartość umowy z PCSS stanowiąca kwotę wynagrodzenia PBT Hawe za wybudowanie części (2 rur) rurociągu dla PCSS 
wynosi 13.692 tys. zł netto. 

Wartość umowy to kwota wynagrodzenia jakie PBT Hawe otrzyma za wybudowanie dla PCSS dwóch rur 
w pięciootworowym rurociągu światłowodowym. 

W powyŜszym kontrakcie są przewidziane następujące kary umowne: 

1) Za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej bądź oddaniu odcinka, w stosunku do określonych w umowach 
terminów, w wysokości 0,1 % kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka, którego opóźnienie dotyczy bądź 
kwoty wynagrodzenia brutto za wybudowanie odcinka, którego opóźnienie dotyczy, i to za kaŜdy dzień zwłoki. 

2) Za zwłokę w usunięciu w dokumentacji projektowej bądź w usunięciu wad obiektów w okresie gwarancji, w stosunku do 
określonych w umowach terminów, w wysokości 0,1 % kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka, którego 
opóźnienie dotyczy bądź kwoty wynagrodzenia brutto za wybudowanie odcinka, którego opóźnienie dotyczy, i to za kaŜdy 
dzień zwłoki. 

3) W przypadku dokumentacji projektowej, za odstąpienie przez ICHB PAN PCSS od umowy na skutek okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka 
objętego odstąpieniem.  

4) W części dotyczącej budowy – za odstąpienie przez ICHB PAN PCSS od umowy w części dotyczącej budowy linii 
światłowodowej dla niego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

a) jeŜeli ICHB PAN PCSS odstąpi od budowy całości linii światłowodowej – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, jaką 
Wykonawca otrzymałby od ICHB PAN PCSS, gdyby linię światłowodową wybudowano w całości; 
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b) jeŜeli ICHB PAN PCSS odstąpi od budowy danego odcinka – w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, jaką 
Wykonawca otrzymałby od ICHB PAN PCSS za wybudowanie tego odcinka. 

5) Zapłata kar umownych z poszczególnych tytułów jest niezaleŜna. 

6) Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wybudowanie danego 
odcinka. Niniejsze nie dotyczy przypadku odstąpienia przez ICHB PAN PCSS od budowy więcej niŜ jednego odcinka, w 
takim przypadku górna granica kar umownych będzie liczona od sumy wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wybudowanie 
wszystkich odcinków objętych odstąpieniem. 

7) Ponadto ICHB PAN PCSS moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

8) W przypadku odstąpienia przez ICHB PAN PCSS od umowy w części dotyczącej  budowy danego odcinka, z przyczyn 
leŜących po stronie ICHB PAN PCSS, Wykonawca moŜe Ŝądać od ICHB PAN PCSS zapłaty kary umownej w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto, które otrzymałby za wybudowanie odcinka objętego odstąpieniem. 

Do umów nr 117/PCSS/2004 i 118/PCSS/2004 podpisywane były w latach 2005 – 2007 aneksy nr 1 – 4. 

W dniu 3 października 2005 r. spółka PBT Hawe Spółka z o.o. podpisała z  ICHB PAN PCSS  aneksy nr 1 do w/w umów, w 
których ICHB PAN PCSS zaakceptował przyjęty przez PBT Hawe Sp. z o.o. sposób realizacji inwestycji polegający na 
zaprojektowaniu i wykonaniu jej w obszarach wzdłuŜ linii kolejowych oraz nowe terminy realizacji inwestycji. Termin 
zakończenia budowy ustalono na 15 grudnia 2006 r. 

W dniu 9 stycznia 2006 r. spółka PBT Hawe Spółka z o.o. podpisała z  ICHB PAN PCSS  aneksy nr 2 do w/w umów w 
których PBT Hawe Sp. z o.o. oświadczyła, iŜ z dniem 04.01.2006 r .zmieniła nazwę z PBT Have Sp. z o.o. na PBT Hawe Sp. 
z o.o. 

W dniu 18 lipca 2006 r. spółka PBT Hawe Spółka z o.o. podpisała z  ICHB PAN PCSS  aneksy nr 3 do w/w umów, w 
których ICHB PAN PCSS zaakceptował rezygnację z przyjętego w aneksach nr 1 sposobu realizacji inwestycji polegającego 
na zaprojektowaniu i wykonaniu jej w obszarach wzdłuŜ linii kolejowych. Strony postanowiły powrócić do pierwotnej 
koncepcji przebiegu sieci. W aneksach określono nowe terminy realizacji inwestycji. Termin zakończenia budowy ustalono 
na 15 grudnia 2007 r. W aneksach ustalono ponadto, iŜ PBT Hawe Sp. z o.o. będzie co miesiąc zwracał ICHB PAN PCSS 
róŜnicę między ponoszonymi przez niego opłatami za dzierŜawę łącz od TK Sp. z o.o., a szacowanym kosztem utrzymania 
własnej sieci na odcinkach Gdańsk-Olsztyn, Lublin – Rzeszów oraz Rzeszów – Kraków, aŜ do momentu odebrania tych 
odcinków. 

W dniu 21 listopada 2007 r. spółka PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła z ICHB PAN PCSS aneks nr 4 do umowy nr 
117/PCSS/2004 z dnia 13.10.2004 roku oraz aneks nr 4 do umowy nr 118/PCSS/2004 z dnia 13.10.2004 r. 
Aneksy wprowadzają do wymienionych umów następujące zmiany: 
 
1. Nowe terminy zakończenia prac nad dokumentacją projektową na odcinkach:  
Gdańsk – Elbląg – Olsztyn;  
Białystok – punkt odgałęzienia z odcinka Augustów-Białystok do Kuźnicy Białostockiej – Suwałki – Ogrodniki wraz z 
odgałęzieniem do Kuźnicy Białostockiej;  
Olsztyn – Suwałki; Elbląg – Braniewo – Gronowo; 
do 30.06.2008 roku 
 
2. Nowe terminy zakończenia prac nad dokumentacją projektową na odcinkach:  
Lublin – Zamość do 30.03.2008 roku, 
Zamość – Rzeszów do 30.05.2008 roku, 
Rzeszów – Tarnów do 30.04.2008 roku, 
Tarnów – Kraków do 30.06.2008 roku, 
 
3. Nowy termin zakończenia budowy na wszystkich odcinkach wymienionych w pkt. 1 - do 31.10.2008 roku. 
 
4. Nowy termin zakończenia budowy na odcinkach 
a. Lublin – Zamość – granica Państwa Hrebenne do dnia 30.04.2008 roku, 
b. Zamość – Rzeszów do dnia 31.10.2008 roku, 
c. Rzeszów – Tarnów do dnia 31.10.2008 roku, 
d. Tarnów – Kraków do dnia 31.10.2008 roku. 
 
5. Obowiązek zapłaty na rzecz ICHB PAN PCSS kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie 
dokumentacji projektowej określonego w umowie nr 117/PCSS/2004 i 118/PCSS/2004, za kaŜdy dzień opóźnienia 
niezaleŜnie od wyznaczenia nowych terminów zakończenia prac projektowych. Kary będą liczone odrębnie dla kaŜdego z 
ww. odcinków od pierwotnej daty wykonania dokumentacji projektowej na danym odcinku do dnia podpisania protokołu 
zaawansowania prac potwierdzającego zatwierdzenie przez ICHB PAN PCSS dokumentacji na danym odcinku. 
 
6. Wynagrodzenie PBT Hawe jest wynagrodzeniem maksymalnym i PBT Hawe nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń 
zmierzających do podwyŜszenia tego wynagrodzenia w szczególności z tytułu wzrostu kosztów pracy, materiałów i sprzętu 
albo wzrostu cen (inflacji). 
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Mając na uwadze dobro nauki polskiej oraz uwzględniając zaistniałe w trakcie realizacji zawartych umów obiektywne 
problemy wykonawcze, w postaci opóźnienia prac projektowych i wykonawczych w stosunku do wcześniej ustalonych 
terminów, spowodowane trudnościami w uzyskiwaniu pozwoleń od właścicieli działek na posadowienie infrastruktury 
(odmowy wyraŜenia zgody lub zbyt wygórowane Ŝądania finansowe), przewlekłym procesem wydawania decyzji i innych 
rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących realizowanej inwestycji (wydawanie decyzji z przekroczeniem ustawowych 
terminów), projektowaniem i realizacją inwestycji na obszarach zamkniętych (np. naleŜących do PKP - utrudnienia i 
konieczność uzyskiwania pozwoleń i decyzji na szczeblu centralnym) PBT Hawe oraz ICHB PAN PCSS podjęły decyzję o 
aneksowaniu zawartych umów. 
 
WydłuŜony termin realizacji umów prawdopodobnie przyniesie równieŜ pozytywne skutki ekonomiczne, gdyŜ pozwoli 
wynegocjować z właścicielami działek na których ma zostać posadowiona infrastruktura rynkowe a nie roszczeniowe stawki 
za udostępnienie nieruchomości. Prawdopodobnie pozwoli równieŜ zmniejszyć koszty całej inwestycji z uwagi na stopniowo 
malejące ceny materiałów budowlanych. 
 
W celu obniŜenia kosztów budowy i racjonalizacji wydatkowania środków finansowych inwestycja jest nadal realizowana 
wspólnie, co oznacza, Ŝe Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego "Hawe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Legnicy w trakcie wykonywania aneksowanych umów buduje infrastrukturę światłowodową równieŜ dla swoich 
celów. Realizacja kontraktu z ICHB PAN PCSS umoŜliwia wybudowanie infrastruktury na znacznie korzystniejszych 
warunkach cenowych niŜ w przypadku prowadzenia robót wyłącznie na własne potrzeby. Prace będące przedmiotem 
aneksowanych umów będą nadal prowadzone w dotychczasowym zakresie. 
 

Do istotnych umów  związanych z budową linii światłowodowych naleŜy umowa o dostawę rur na potrzeby budowy 
rurociągu światłowodowego zawarta w dniu 10 maja 2004 roku z firmą MTB Trzebińscy s.j. 89-100 Nakło nad Notecią, ul. 
Dolna 1A. Jest to umowa ramowa określająca ceny i warunki dostawy rur i złączek. Umowa nie precyzuje ilości 
dostarczanych materiałów które ustalane są kaŜdorazowo w składanych na jej podstawie zamówieniach. 
Umowa zawiera zapis o karach umownych przysługujących PBT Hawe w przypadku nieterminowej dostawy towaru w 
wysokości 0,1% wartości dostawy za kaŜdy dzień zwłoki. 
Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone rury i złączki. 
Termin płatności ustalono na 90 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Do umowy tej zawarto pięć aneksów w których dokonywano zmian w załącznikach zawierających ceny obowiązujące za 
poszczególne rodzaje rur i złączek. 
W aneksie nr 5 zawartym w dniu 5 czerwca 2007 roku dokonano dwóch istotnych zmian w warunkach umowy; 
1) zmieniono termin płatności z 90 dni na 60 od daty otrzymania faktury. 
2) ustalono dla PBT Hawe limit kredytowy w wysokości 1.000.000 zł. 

Obroty  z firmą MTB Trzebińscy s.j.  za 11 m-cy 2007 r. wyniosły około 5.148 tys. zł. 

 

W dniu 31 stycznia 2008 roku Emitent zawarł ramową umowę o wykonywanie prac budowlanych przy budowie 
światłowodowych sieci telekomunikacyjnych (Umowa) z niemiecką spółką Frei Netzwerk Ausstattung Gmbh ( FNA ) 
z siedzibą w Schwesing. 
Zawarta umowa jest umową ramową i przewiduje, Ŝe FNA będzie przekazywać Spółce zlecenia na prace ziemne przy 
budowie sieci światłowodowych na terenie Danii pozyskane od spółki NIANET i innych miejscowych zleceniodawców. 
Zlecenia w ramach zawartej Umowy potwierdzane będą poprzez zawieranie umów na wykonanie konkretnych prac 
budowlanych. Realizacją prac ziemnych zajmie się spółka zaleŜna PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. 
FNA zobowiązało się do czynienia starań w celu pozyskania zleceń dla Spółki w kwocie około 3 mln Euro rocznie przez 
okres kolejnych 3 lat. 
W ramach realizacji zawartej Umowy PBT Hawe zawarła w dniu 31 stycznia 2008 r. umowę na wykonanie prac ziemnych 
przy budowie światłowodowej sieci telekomunikacyjnej na terenie Danii. 
Dzięki pozyskaniu do współpracy FNA Grupa Kapitałowa HAWE uzyskała moŜliwość zaistnienia na rynku budownictwa 
telekomunikacyjnego na terenie państw skandynawskich. 
Łączna wartość umów z FNA moŜe przekroczyć w ciągu roku 10% kapitałów własnych Emitenta. 

22.2. INNE UMOWY 

22.2.1. UMOWY LEASINGOWE 

a) Umowa leasingu operacyjnego z dnia 20.02.2006 r. zawarta pomiędzy PBT Hawe Sp. z o.o. a BPH Leasing S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Przedmiot umowy – urządzenie telekomunikacyjne HUAWEI (system 
transmisji danych), rok produkcji 2006. Wartość umowy 1.441.614,74 zł brutto (1.181.651,43 zł netto). Umowa zawarta na 
okres 36 miesięcy. Zabezpieczenie – dwa weksle własne in blanco bez protestu. 

b) Umowa leasingu operacyjnego z dnia 12.09.2006 r. zawarta pomiędzy PBT Hawe Sp. z o.o. a Raiffeisen-Leasing Polska 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 78. Przedmiot umowy – maszyna/oprzyrządowanie Stacja Czołowa 
Scopus, rok produkcji 2006, nr seryjny XVR005B06. Wartość umowy brutto 788.054,46 zł. Umowa zawarta na okres 36 
miesięcy. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco bez protestu. 
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22.2.2. UMOWA KREDYTOWA 

Umowa z dnia 16.09.2005 r. zawarta pomiędzy PBT Hawe Sp. z o.o. a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 
al. Jerozolimskie 123A. Kredyt w rachunku bieŜącym w kwocie 2.500.000,00 zł udzielony na okres od 19.09.2005 r. do 
18.09.2007 r., z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności PBT Hawe Sp. z o.o. Oprocentowanie kredytu liczone 
wg stawki WIBOR 1M powiększone o marŜę 2,50 punktów procentowych. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo dla Banku do rachunku bieŜącego PBT Hawe prowadzonego w Banku, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 
3.750.000 zł na nieruchomościach połoŜonych w Legnicy przy ul. Świętego Wojciecha 53 (KW nr 41250) i przy ul. 
Działkowej 38 (KW nr 29765) wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, cesje wierzytelności z umów z Telefonią 
Dialog S.A. i ENERGO-TEL. Umowa została aneksami nr 3 i 4 z dnia 17 września i 22 października   przedłuŜona do dnia 
18 kwietnia 2008 roku na takich samych warunkach. 

22.2.3. UMOWA PORĘCZENIA 

W dniu 14 sierpnia 2007 roku pomiędzy HAWE S.A. i MTB Trzebińscy S.J.  została zawarta umowa poręczenia spłaty 
zobowiązań stanowiących zabezpieczenie kontraktów realizowanych przez spółkę MTB Trzebińscy S.J. z siedzibą w Nakle 
na rzecz PBT Hawe Sp. z o.o. Poręczenie zostało udzielone w związku ze znacznym zwiększeniem składanym przez 
PBT Hawe Sp. z o.o. zamówień na dostawy rur. Warunkiem realizacji zwiększonych zamówień na dostawy rur jest wymóg 
dokonania dodatkowego zabezpieczenia na rzecz spółki MTB Trzebińscy. Poręczenie zostało ustanowione do kwoty 1.500 
tys. zł wraz z odsetkami, na wypadek gdyby PBT Hawe Sp. z o.o. nie wykonywała swoich zobowiązań finansowych wobec 
MTB Trzebińscy S.J. 

22.2.4. UMOWY DZIERśAWY: INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I 
RUROCIĄGU TELETECHNICZNEGO 

1.) W dniu 15 lutego 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. podpisała pierwszą umowę dzierŜawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej ze spółką Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy umowy PBT Hawe Sp. z o.o. dzierŜawi Netii S.A. infrastrukturę telekomunikacyjną wraz z usługą kolokacji na 
odcinku Szczecin – Gdańsk. Czas trwania umowy – 20 lat. Okres wypowiedzenia – 12 miesięcy. Wartość umowy – 
w okresie trwania sięgnie 15 mln zł (netto), kary umowne: w przypadku niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia 
ewentualnych awarii łącza, kary mogą przekroczyć równowartość 200 tys. Euro. 
 
2.) W dniu 27 grudnia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła umowę długoterminowej dzierŜawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej ze spółką Archeron Capital Management Ltd. z siedzibą w Londynie. 

Podstawowe warunki umowy: 

Długoletnia dzierŜawa rurociągu teletechnicznego (jednej rury bez włókien światłowodowych) w relacji Gdańsk – Słupsk na 
okres 20 lat. 

Płatność za dzierŜawę: w okresach rocznych płatne z góry 1,6 mln zł (netto). 

Wartość nominalna umowy w okresie 20 lat: 31,9 mln zł (netto). 

Warunek dodatkowy: po upływie 20 lat dzierŜawy PBT Hawe sprzeda DzierŜawcy przedmiot dzierŜawy za kwotę nie wyŜszą 
niŜ 100,00 zł. 

Opłaty serwisowe na rzecz PBT Hawe za konserwację i nadzór techniczny dzierŜawionej przez Archeron relacji: 36 tys. zł 
(netto) rocznie. 

Długość odcinka wynosi 173 km. 

Umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe przekroczyć 10% 
wartości umowy. Pomiędzy stronami umowy oraz pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi strony (ani 
podmiotami powiązanymi ze stronami) umowy nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobiste. 

Pomiędzy miastami Sochaczew – Konin – Gniezno – Poznań – Gorzów Wlkp. – Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk 
PBT Hawe posiada zasoby w postaci trzech rur w pięciootworowym rurociągu teletechnicznym (rurociągu złoŜonym z 5 
odrębnych rur), którego łączna długość wynosi 1.286 km. Pierwsza z posiadanych rur została wyposaŜona w kabel 
światłowodowy oraz niezbędne urządzenia na potrzeby świadczenia przez PBT Hawe usług telekomunikacyjnych. Część 
drugiej rury (relacja Słupsk – Gdańsk) jest przedmiotem dzierŜawy wynikającej z opisanej powyŜej umowy. Natomiast 
trzecia rura stanowi rezerwę technologiczną na potrzeby ewentualnej rozbudowy posiadanej infrastruktury lub na wypadek 
uszkodzenia, awarii, itp. 

22.2.5. EMISJE OBLIGACJI 

22.2.5.1. Emisja obligacji PBT Hawe Sp. z o.o. 
Umowa agencyjna zawarta dnia 6 września 2006 roku przez PBT Hawe Sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez bank na zlecenie PBT Hawe Sp. z o.o. usług związanych z emisją obligacji 
poprzez pełnienie funkcji Agenta Emisji, Agenta Płatniczego i Depozytariusza. Bank na podstawie zawartej umowy 
zobowiązany jest do zorganizowania m.in. Programu Emisji Obligacji. Wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu 
Emisji zabezpieczone są zastawem rejestrowym na trzech odcinkach trzyotworowego rurociągu kablowego relacji 
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Sochaczew – Poznań, Poznań – Gorzów Wielkopolski – Szczecin, miasto Szczecin. Maksymalna wartość Programu Emisji 
wynosi 40.000.000,00 zł. Umowa agencyjna przewiduje wielokrotne emisje obligacji przez okres 5 lat od dnia zawarcia 
umowy agencyjnej do dnia 6 września 2011 roku z zastrzeŜeniem, Ŝe dzień wykupu nie przekroczy okresu obowiązywania 
Programu. Obligacje mogą być emitowane w ramach róŜnych serii. Maksymalna wartość nominalna obligacji emitowanych 
w ramach wszystkich serii nie moŜe przekroczyć maksymalnej wartości Programu Emisji. Zgodnie z Umową prowizja 
dealerska wynosi 0,60% w stosunku rocznym za okres od Dnia Rozliczenia Obligacji (data emisji obligacji) do Dnia 
Wykupu, obliczoną od łącznej wartości NaleŜności Głównych ulokowanych przez Dealera Obligacji.  
Do daty zatwierdzenia Prospektu zrealizowano program emisji w kwocie: 26.100.000,00 zł. Na powyŜszą kwotę składa się 
16.920.000 zł obligacji długoterminowych (w tym 3.000.000 obligacji objętych przez Hawe S.A.) oraz 9.180.000 zł obligacji 
krótkoterminowych. 
Jednocześnie PBT Hawe Sp. z o.o. dokonała spłaty obligacji krótkoterminowych zerokuponowych o wartości 2.620.000 zł 
wyemitowanych w ramach programu emisji w dniu 27 października 2006 r. 

Warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco:  

KWOTA 
OPROCEN- 
TOWANIE 

DATA EMISJI 
DATA 

ZAPADALNOŚCI 
UWAGI 

 ROK 2006  

    10 000 6,86%  27.10.2006  27.10.2009   

        820 7,1%   27.10.2006  
Wykupione 
18.10.2007 

 zdyskontowane   

      1 800 5,9%   27.10.2006  
 Wykupione 
10.05.2007 

 zdyskontowane   

        600 6,84%  15.12.2006  27.10.2009   

    13 220       RAZEM ROK 2006  
  
ROK 2007  

        200 6,84%  25.01.2007  27.10.2009   

        500 6,77%  23.02.2007  27.10.2009   

     9 180 8,1 % 10.05.2007 14.02.2008 zdyskontowane   

     9 880       RAZEM ROK 2007  

 
Celem emisji obligacji przez PBT Hawe było sfinansowanie budowy sieci światłowodowej budowanej w ramach kontraktu z 
PCSS.  
HAWE S.A. objęła 300 sztuk obligacji o wartości 3 mln zł wyemitowanych przez PBT Hawe Sp. z o.o., z datą wykupu 
27 października 2009 r. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6,77% w stosunku rocznym. Objęcie obligacji nastąpiło w 
dniach 23 lutego 2007 r. (50 szt.), 1 marca 2007 r. (100 szt.) i 5 marca 2007 r. (150 szt.). 
 
22.2.5.2. Emisja obligacji HAWE S.A. 
W dniu 3 sierpnia 2007 roku Emitent zawarł „Umowę o pełnienie funkcji oferującego obligacje serii B Spółki Hawe S.A.„ z 
Domem Maklerskim IDMSA. W dniu 5 września 2007 roku Emitent podpisał z Domem Maklerskim IDMSA Aneks nr 1 do 
Umowy o pełnienie funkcji oferującego obligacje serii B Spółki Hawe S.A.  
 
Umowa stanowi, iŜ:  

• Pozyskanie kapitału [przez Spółkę] moŜe nastąpić w drodze kilku niepublicznych emisji obligacji o łącznej 
wartości do 30.180.000 zł.  

• Obligacje będą obligacjami na okaziciela o nominale 10.000 zł. 
• Obligacje będą wyemitowane jako obligacje dziewięciomiesięczne. 
• Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.  
• Obligacje zostaną pokryte w całości wkładem pienięŜnym. 
• Obligacje nie są zabezpieczone. 
• Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku i będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji. 

Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu, bądź w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu wcześniejszego 
wykupu obligacji przez Spółkę. Cena wykupu zostanie powiększona o premię w wysokości 5% wartości 
nominalnej obligacji, płatną w tym samym terminie. 

• Obligatariusze będą mogli złoŜyć Ŝądanie wcześniejszego wykupu obligacji. Warunkiem wymagalności 
Ŝądania wcześniejszego wykupu będzie złoŜenie przez obligatariusza zapisu na akcje serii E Spółki w ramach 
oferty publicznej. Łączna wartość nominalna obligacji złoŜonych do wcześniejszego wykupu nie moŜe być 
większa niŜ łączna cena emisyjna obejmowanych akcji Spółki w ramach wiąŜącego zapisu obligatariusza. 

 
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Spółka wyemitowała 1.218 obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10.000 
zł kaŜda – łącznie 12.180 tys. zł z terminem wykupu 17 maja 2008 r.  
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W dniu 10 października 2007 roku Spółka wyemitowała 600 obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) kaŜda – łącznie 6 000 tys. zł z terminem wykupu 10 lipca 2008 r.  
 
W dniu 17 października 2007 roku Spółka wyemitowała 150 obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł  kaŜda – łącznie 1 500 tys. zł z terminem wykupu 17 lipca 2008 r.  
 
W dniu 29 października 2007 roku Spółka wyemitowała 48 obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 480 tys. zł z terminem wykupu 29 lipca 2008 r.  
 
W dniu 8 listopada 2007 roku Spółka wyemitowała 255 obligacji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 10.000 zł 
kaŜda – łącznie 2.550 tys. zł z terminem wykupu 8 sierpnia 2008 r. 
 
W dniu 13 grudnia 2007 roku Spółka wyemitowała 200 obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 2.000 tys. zł z terminem wykupu 13 września 2008 r. 
 
W dniu 27 grudnia 2007 roku Spółka wyemitowała 500 obligacji na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 5.000 tys. zł z terminem wykupu 27 września 2008 r. 
 
Do dnia zatwierdzenia Prospektu zrealizowano program emisji obligacji w kwocie 29.710 tys. zł. 
 
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi 1,0% wartości sprzedanych obligacji. 

22.2.6. UMOWY Z ATM S.A. 

W dniu 24 grudnia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła trzy umowy: zbycia, nabycia i dzierŜawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej ze spółką ATM S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Podstawowe warunki umów: 

1. SprzedaŜ na rzecz ATM pary włókien światłowodowych w relacjach: Szczecin – Koszalin – Gdańsk oraz Gorzów 
Wielkopolski – Słubice, o łącznej długości par światłowodowych 548 km. 

Wartość umowy: 5,4 mln zł (netto). Płatność jednorazowa. 

Opłaty serwisowe na rzecz PBT Hawe za utrzymanie zakupionej przez ATM relacji: 18,5 tys. zł (netto), płatne miesięcznie. 

2. Długoletnia dzierŜawa na rzecz ATM pary włókien światłowodowych w relacji Sochaczew – Poznań – Gorzów 
Wielkopolski – Szczecin, o łącznej długości par światłowodowych 573 km. 

Wartość umowy: 5,6 mln zł (netto). 

Płatność za dzierŜawę: jednorazowo za cały okres dzierŜawy. 

Długość dzierŜawy: 25 lat. 

Po upływie okresu dzierŜawy PBT Hawe sprzeda przedmiotowy odcinek za kwotę nie wyŜszą niŜ 100 zł (netto). Dodatkowe 
zobowiązanie: w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy PBT Hawe zapewni zestawienie pary włókien 
światłowodowych w relacji Warszawa – Sochaczew. Odcinek ten zostanie sprzedany lub wydzierŜawiony na warunkach 
analogicznych do warunków z tej umowy. 

3. Zakup od ATM miastowych relacji światłowodowych (3 lub 2 pary włókien światłowodowych) w miastach: Warszawa, 
Łódź, Lublin, Katowice i Poznań, o łącznej długości par światłowodowych 399 km. 

Wartość umowy: 11 mln zł (netto). Płatność jednorazowa. 

Opłaty serwisowe na rzecz ATM za utrzymanie zakupionej przez PBT Hawe relacji: 18,5 tys. zł (netto), płatne miesięcznie. 

 

Ww. umowy wchodzą w Ŝycie z dniem 24 grudnia 2007 roku. Umowy nie przewidują postanowień dotyczących kar 
umownych, których maksymalna wysokość moŜe przekroczyć 10% wartości umów. Pomiędzy stronami umów oraz 
pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi strony (ani podmiotami powiązanymi ze stronami) umów nie zachodzą 
powiązania kapitałowe i osobiste. 

 

4. Ponadto w listopadzie 2007 roku PBT Hawe zawarła z ATM umowę na dzierŜawę pasma transmisyjnego o duŜej 
przepływności pomiędzy trzema największymi aglomeracjami w Polsce. Wartość przychodów PBT Hawe z tytułu tej umowy 
w okresie dwóch lat sięgnie 1,1 mln zł (netto).  

Transakcja zakupu infrastruktury od ATM ma na celu uzyskanie przez PBT Hawe dostępu do miejskiej infrastruktury 
światłowodowej na terenie duŜych aglomeracji miejskich, a tym samym zapewnienie dowiązania obecnej jak i 
nowopowstającej sieci światłowodowej HAWE do własnych punktów styku z operatorami telekomunikacyjnymi, 
operatorami telewizji kablowej (CATV) oraz operatorami internetowymi (ISP) w największych miastach Polski. 
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Zbycie i wydzierŜawienie relacji dla ATM odbywa się w relacjach, w których PBT Hawe posiada zapas infrastruktury, a 
jednocześnie są to relacje, które stosunkowo łatwo i szybko moŜna zrealizować z wykorzystaniem usług teletransmisji 
poprzez infrastrukturę innych operatorów. 
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23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA 
EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH 

23.1. OŚWIADCZENIA I RAPORTY EKSPERTÓW 

W niniejszym Prospekcie Emisyjnym nie zamieszczono oświadczeń ani raportów ekspertów. 
 

23.2. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH 

W punkcie 6.2.1 niniejszego rozdziału Prospektu Emisyjnego zamieszczono informację, której źródłem jest Gartner Inc. - 
jedna z wiodących na świecie firm specjalizujących w doradztwie i analizach w zakresie nowych technologii i mediów 
elektronicznych. Firma została załoŜona w 1979 roku. Siedziba firmy znajduje się w Stamford, Connecticut, St. Zjednoczone 
natomiast działalność prowadzona jest w 75 krajach na świecie. Klientami firmy jest większość światowych firm branŜy IT 
i mediów elektronicznych. W 2006 roku osiągnęła przychody na poziomie 1 mld USD. Firma publikuje równieŜ bezpłatne 
okresowe raporty analityczne dotyczące poszczególnych branŜ w tym IPTV. 
Bezpośrednim źródłem informacji jest strona Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej: 
http://www.pike.org.pl/index.php?p=onas&sec=aktual_b&id=318.  
Informacje o wydatkach na budowę rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych dalekiego 
zasięgu pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Emitent niniejszym potwierdza, Ŝe informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz Ŝe w stopniu, w jakim emitent jest tego 
świadom i w jakim moŜe to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte Ŝadne 
fakty, które sprawiłyby, Ŝe powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
 

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 
W okresie waŜności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta moŜna zapoznawać się z następującymi dokumentami lub 
ich kopiami: 
1) Statut Emitenta, 
2) Regulamin Walnego Zgromadzenia, 
3) Regulamin Zarządu, 
4) Regulamin Rady Nadzorczej, 
5) Historyczne zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe PBT Hawe Sp. z o.o. za lata 2004-2005, zbadanie 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za 2006 rok oraz niezbadanie 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za III kw. 2007 r. 

 

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Emitent posiada 100% udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy  której głównym przedmiotem działalności jest 
budownictwo telekomunikacyjne oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych. Sprawozdania roczne  tej spółki za lata 2004 
– 2006 zostały zaprezentowane w danych historycznych w pkt 20.1. niniejszego prospektu. Sprawozdanie śródroczne za I 
półrocze 2007 r. zostało skonsolidowane w śródrocznym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Emitenta w punkcie 20.2.2. 
prospektu. 
Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach. 
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CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE 
W DOKUMENCIE OFERTOWYM 

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia znajdują się w punkcie 1, 
część IV niniejszego Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym zostały przedstawione w punkcie 3, części III niniejszego Prospektu. 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent dysponuje odpowiednim i wystarczającym 
kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieŜących potrzeb operacyjnych w okresie co najmniej 
dwunastu kolejnych miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu. 
Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić w przyszłości. 

3.2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITALIZACJI I ZADŁUśENIA 

Dane dotyczące kapitalizacji i zadłuŜenia zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta zostały zawarte w tabeli poniŜej (dane 
skonsolidowane) 

 30 września 2007 

ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem: 37 044 

- zabezpieczone 24 760 

1) kredyt krótkoterminowy 134 

2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty w 2007 roku  429 

3) obligacje 22 413 

4) poŜyczki 386 

5) leasing 728 

6) pochodne instrumenty finansowe 670 

- niezabezpieczone 12 284 

1) zobowiązania z tytułu dostaw 9 307 

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 1 948 

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 660 

4) zobowiązania pozostałe 60 

5) fundusze specjalne (ZFŚS) 309 

6) dywidenda - 

ZadłuŜenie długoterminowe: 16 090 

- zabezpieczone  

1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2007 roku 1 620 

2) leasing 759 

3) obligacje 11 300 

- rezerwy 2 411 

Kapitał własny 70 312 

- kapitał zakładowy 36 728 

- kapitał zapasowy 35 784 

- kapitał z aktualizacji wyceny - 

- wynik z lat ubiegłych 2 095 

- wynik roku bieŜącego -4 295 
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- odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - 

Wartość zadłuŜenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:  

A. Środki pienięŜne 1 939 

B. Ekwiwalenty środków pienięŜnych - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 

D. Płynność (A+B+C) 1 939 

E. BieŜące naleŜności finansowe 211 

F. Krótkoterminowe zadłuŜenie w bankach 134 

G. BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego 429 

H. Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe 24 197 

I. Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (F+G+H) 24 760 

J. Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (I-E-D) 22 610 

K. Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe 1 620 

L. Wyemitowane obligacje 11 300 

M. Inne długoterminowe kredyty i poŜyczki  759 

N. Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (K+L+M) 13 679 

O. ZadłuŜenie finansowe netto (J+N) 36 289 
Źródło: Emitent 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta nie posiada zadłuŜenia pośredniego i warunkowego. 
 
W okresie po 30 września 2007 miały miejsce wydarzenia mające wpływ na sytuację w zakresie objętym 
oświadczeniem w sprawie kapitalizacji i zadłuŜenia. Poza zdarzeniami wynikającymi z bieŜącej działalności Spółki 
których wpływ na sytuacje finansową był ograniczony do zdarzeń takich naleŜy zaliczyć: 
 
1) wymienione poniŜej emisje obligacji Hawe S.A. 
  
- w dniu 10 października 2007 roku Spółka wyemitowała 600 obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) kaŜda – łącznie 6 000 tys. zł z terminem wykupu 10 lipca 2008 r.  
 
-w  dniu 17 października 2007 roku Spółka wyemitowała 150 obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł  kaŜda – łącznie 1 500 tys. zł z terminem wykupu 17 lipca 2008 r.  
 
- w dniu 29 października 2007 roku Spółka wyemitowała 48 obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 480 tys. zł z terminem wykupu 29 lipca 2008 r.  
 
- w dniu 8 listopada 2007 roku Spółka wyemitowała 255 obligacji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 10.000 
zł kaŜda – łącznie 2.550 tys. zł z terminem wykupu 8 sierpnia 2008 r. 
 
- w dniu 13 grudnia 2007 roku Spółka wyemitowała 200 obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 2.000 tys. zł z terminem wykupu 13 września 2008 r. 
 
- w dniu 27 grudnia 2007 roku Spółka wyemitowała 500 obligacji na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 
10.000 zł kaŜda – łącznie 5.000 tys. zł z terminem wykupu 27 września 2008 r. 
 
Do dnia zatwierdzenia Prospektu zrealizowano program emisji obligacji w kwocie 29.710 tys. zł. 
 
2) dokonaną w dniu 18 października 2007 r. przez PBT Hawe Sp. z o.o. spłatę obligacji krótkoterminowych, 
zerokuponowych o wartości 820.000 zł. 

3) zawarcie znaczących umów na zbycie, dzierŜawę i nabycie infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W dniu 24 grudnia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła trzy umowy: zbycia, nabycia i dzierŜawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej ze spółką ATM S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Podstawowe warunki umów: 

- SprzedaŜ na rzecz ATM pary włókien światłowodowych w relacjach: Szczecin – Koszalin – Gdańsk oraz Gorzów 
Wielkopolski – Słubice, o łącznej długości par światłowodowych 548 km. 

Wartość umowy: 5,4 mln zł (netto). Płatność jednorazowa. 
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Opłaty serwisowe na rzecz PBT Hawe za utrzymanie zakupionej przez ATM relacji: 18,5 tys. zł (netto), płatne miesięcznie. 

- Długoletnia dzierŜawa na rzecz ATM pary włókien światłowodowych w relacji Sochaczew – Poznań – Gorzów 
Wielkopolski – Szczecin, o łącznej długości par światłowodowych 573 km. 

Wartość umowy: 5,6 mln zł (netto). 

Płatność za dzierŜawę: jednorazowo za cały okres dzierŜawy. 

Długość dzierŜawy: 25 lat. 

Po upływie okresu dzierŜawy PBT Hawe sprzeda przedmiotowy odcinek za kwotę nie wyŜszą niŜ 100 zł (netto). Dodatkowe 
zobowiązanie: w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy PBT Hawe zapewni zestawienie pary włókien 
światłowodowych w relacji Warszawa – Sochaczew. Odcinek ten zostanie sprzedany lub wydzierŜawiony na warunkach 
analogicznych do warunków z tej umowy. 

-  Zakup od ATM miastowych relacji światłowodowych (3 lub 2 pary włókien światłowodowych) w miastach: Warszawa, 
Łódź, Lublin, Katowice i Poznań, o łącznej długości par światłowodowych 399 km. 

Wartość umowy: 11 mln zł (netto). Płatność jednorazowa. 

Opłaty serwisowe na rzecz ATM za utrzymanie zakupionej przez PBT Hawe relacji: 18,5 tys. zł (netto), płatne miesięcznie. 

 

Ww. umowy wchodzą w Ŝycie z dniem 24 grudnia 2007 roku. Umowy nie przewidują postanowień dotyczących kar 
umownych, których maksymalna wysokość moŜe przekroczyć 10% wartości umów. Pomiędzy stronami umów oraz 
pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi strony (ani podmioty powiązane ze stronami) umów nie zachodzą 
powiązania kapitałowe i osobiste. 

 

4) zawarcie w listopadzie 2007 roku PBT Hawe umowy z ATM  na dzierŜawę pasma transmisyjnego o duŜej przepływności 
pomiędzy trzema największymi aglomeracjami w Polsce. Wartość przychodów PBT Hawe z tytułu tej umowy w okresie 
dwóch lat sięgnie 1,1 mln zł (netto).  

 
5) zawarcie w  dniu 27 grudnia 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o.  umowy długoterminowej dzierŜawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej ze spółką Archeron Capital Management Ltd. z siedzibą w Londynie. 

Podstawowe warunki umowy: 

Długoletnia dzierŜawa rurociągu teletechnicznego (jednej rury bez włókien światłowodowych) w relacji Gdańsk – Słupsk na 
okres 20 lat. 

Płatność za dzierŜawę: w okresach rocznych płatne z góry 1,6 mln zł (netto). 

Wartość nominalna umowy w okresie 20 lat: 31,9 mln zł (netto). 

Warunek dodatkowy: po upływie 20 lat dzierŜawy PBT Hawe sprzeda DzierŜawcy przedmiot umowy za kwotę nie wyŜszą 
niŜ 100,00 zł. 

Opłaty serwisowe na rzecz PBT Hawe za konserwację i nadzór techniczny dzierŜawionej przez Archeron relacji: 36 tys. zł 
(netto) rocznie. 

Długość odcinka wynosi 173 km. 

Umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe przekroczyć 10% 
wartości umowy. Pomiędzy stronami umowy oraz pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi strony (ani podmioty 
powiązane ze stronami) umowy nie zachodzą powiązania kapitałowe i osobiste. 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAśOWANYCH 
W EMISJĘ LUB OFERTĘ 

DORADCA PRAWNY 
M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
Emitentem pełni funkcję doradcy prawnego w zakresie dotyczącym Publicznej Oferty Akcji Serii E.  
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z Oferty Publicznej. Ponadto 
pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują Ŝadne konflikty interesów zgodnie z punktem 
3.3 Załącznika III Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004. 
 
Doradca prawny nie posiada akcji Emitenta. 
 
OFERUJĄCY 
Wynagrodzenie Domu Maklerskiego IDMSA, będącego firmą inwestycyjną za pośrednictwem której został udostępniony do 
publicznej wiadomości Prospekt emisyjny, na podstawie którego, w ramach publicznej oferty oferowane są Akcje serii E 
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HAWE S.A., jest w części uzaleŜnione od powodzenia i wartości publicznej oferty Akcji. Ponadto DM IDMSA jest 
związany z Emitentem umową o sporządzenie fragmentów niniejszego Prospektu emisyjnego. Informacje na temat części 
sporządzanych przez Oferującego zostały zamieszczone w pkt 1, cz. III „Dokument Rejestracyjny” niniejszego Prospektu 
emisyjnego. 
 
Oferujący nie posiada akcji Emitenta. 
Pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego IDMSA i Emitenta nie występują Ŝadne konflikty interesów. 
 

3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH 

Emitent planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pienięŜnych netto w wysokości ok. 98 mln zł. 
Środki z emisji zostaną przeznaczone (według kolejności priorytetów) na: 
 
1) Dofinansowanie spółki PBT Hawe Sp. z o.o. poprzez podwyŜszenie kapitału zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. o wartości 
ok. 11 mln zł oraz w formie poŜyczek w łącznej wysokości ok. 43,6 mln zł. 
 
Na realizację powyŜszego celu Emitent przeznaczy, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku, 54,6 mln zł 
pozyskanych z emisji akcji serii E. 
Środki te spółka PBT Hawe Sp. z o.o. przeznaczy na kontynuowanie II etapu budowy ogólnopolskiej sieci 
telekomunikacyjnej obejmującego 1 464 km linii światłowodowych, w tym 1 154 km objęte kontraktem z PCSS, biegnących 
w relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Szczytno – Ełk – Suwałki – Białystok – Lublin – Zamość – Rzeszów – Tarnów – 
Kraków, wraz z odgałęzieniami: 

• Zamość – granica Państwa w Hrebenne, 
• Białystok – granica Państwa Kuźnica Białostocka, 
• Suwałki – granica Państwa Ogrodniki, 
• Elbląg – granica Państwa Braniewo. 

 
Środki potrzebne na realizację ww. inwestycji szacowane są łącznie na kwotę: 100 mln zł, w tym: 

• 74,5 mln zł – na zakończenie II etapu inwestycji objętego kontraktem z PCSS, 
• 22,5 mln zł – na wybudowanie własnej sieci (głównie odcinka Lublin – Białystok), 
• 3 mln zł – na sprzęt niezbędny do wybudowania sieci. 

 
W ramach tej inwestycji spółka zaleŜna Emitenta, PBT Hawe Sp. z o.o. zbuduje odcinki wspólne dla PCSS i PBT Hawe 
Sp. z o.o., jak i takie, które będą stanowiły wyłącznie własność PBT Hawe Sp. z o.o. 
Projekt obejmuje budowę pięciootworowego rurociągu teletechnicznego, który po zakończeniu budowy częściowo zostanie 
wyposaŜony w kable światłowodowe oraz wyposaŜony w sprzęt niezbędny do świadczenia usług. Jest to dla 
PBT Hawe Sp. z o.o. priorytetowe zadanie inwestycyjne. 
 
Pozostałe środki niezbędne do zrealizowania inwestycji pochodzą z poŜyczki udzielonej przez Emitenta ze środków 
pozyskanych z emisji Obligacji serii B, C, D, E, F, G i H oferowanych przez DM IDMSA i opisanych szczegółowo w 
punkcie 22.2.5 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu w łącznej kwocie 29 710 tys. zł. Ponadto Emitent zakłada, Ŝe 
dodatkowe środki w wysokości 16 mln zł zostaną pozyskane przez PBT Hawe Sp. z o.o. w ramach programu emisji obligacji 
zabezpieczonych prowadzonego przez Raiffeisen Bank, oraz Ŝe obligacje wyemitowane przez PBT Hawe i przypadające do 
wykupu w 2008 r. w wysokości 9,18 mln zł zostaną zrefinansowane w ramach programu. 
 
2) Wykup Obligacji 
Aby przyspieszyć realizację głównego celu inwestycyjnego realizowanego przez PBT Hawe Sp. z o.o. Emitent 
przeprowadził emisje obligacji serii B o wartości nominalnej 12,18 mln zł z terminem wykupu 17 maja 2008 r., obligacji serii 
C o wartości nominalnej 6 mln zł z terminem wykupu 10 lipca 2008 r., obligacji serii D o wartości nominalnej 1,5 mln zł z 
terminem wykupu 17 lipca 2008 r., obligacji serii E o wartości nominalnej 0,48 mln zł z terminem wykupu 29 lipca 2008 r., 
obligacji serii F o wartości 2,55 mln zł z terminem wykupu 8 sierpnia 2008 r., obligacji serii G o wartości nominalnej 2,0 mln 
zł z terminem wykupu 13 września 2008 r. oraz obligacji serii H o wartości nominalnej 5,0 mln zł z terminem wykupu 27 
września 2008 r. Środki pozyskane z emisji obligacji jak opisano wyŜej przeznaczone są na finansowanie inwestycji Grupy 
Kapitałowej Emitenta poprzez udzielenie przez Emitenta poŜyczek spółce zaleŜnej PBT Hawe Sp. z o.o.  
W związku z tym środki pozyskane z emisji akcji serii E do kwoty 33,4 mln zł zostaną przeznaczone, w terminie 
zapadalności, na wykup obligacji serii B, C, D, E i F G i H wraz z odsetkami i dodatkową premią. Ze środków z emisji akcji 
serii B nie będą spłacane obligacje wyemitowane przez PBT Hawe Sp. z o.o. 
 
3) Akwizycje 
W celu zapewnienia rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w większym zakresie niŜ wyłącznie poprzez rozwój 
organiczny, Emitent zamierza powiększać Grupę poprzez zakupy podmiotów prowadzących działalność zbieŜną z zakresem 
działalności Grupy. 
Emitent nie wyklucza, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych moŜliwości, zakupu podmiotów prowadzących działalność 
projektowania i budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji i 
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transmisji danych. W tym celu w ramach środków pozyskanych z emisji akcji serii E Emitent rezerwuje do 10 mln zł na 
ewentualne akwizycje, które mogą dokonać się w 2008 roku.  
Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent nie zaciągnął zobowiązań ani nie podjął ustaleń w sprawie ewentualnych zakupów 
oraz przejęć. Emitent nie posiada aktualnie informacji o konkretnych podmiotach, które mogłyby stać się celem ewentualnej 
akwizycji. 
 
Dodatkowo Emitent przewiduje inwestycje w sprzęt pozwalający na świadczenie usług operatorskich, m.in. inwestycje w 
urządzenia systemu IP, system DWDM oraz uzupełnienie systemu telewizji cyfrowej. Szacowany koszt zakupu urządzeń to 
21 mln zł.  
Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości zostały szczegółowo 
scharakteryzowane w pkt 5.2.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Środki na inwestycje PBT Hawe Sp. z o.o. w sprzęt do świadczenia usług operatorskich zostaną pozyskane z kredytu 
inwestycyjnego organizowanego przez Hawe S.A. w wysokości 20 mln zł oraz z bieŜącego zysku. 
 
W przypadku przedstawienia przez inwestorów do wykupu obligacji serii B, C, D, E, F, G lub H przed 
dziewięciomiesięcznym terminem zapadalności, co będzie skutkowało zmniejszeniem kwot przeznaczonych na wykup 
obligacji lub zrealizowania potencjalnych akwizycji w kwocie niŜszej niŜ 10 mln zł, Emitent dopuszcza moŜliwość 
przeprowadzenia dodatkowych inwestycji związanych z realizacją następnych etapów budowy sieci szkieletowej wokół 
Polski. 
 
Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji Akcji serii E będą lokowane przez Emitenta lub za 
pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w dostępne na rynku instrumenty dłuŜne o niskim stopniu ryzyka. 
MoŜe to w szczególności oznaczać lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe lub papiery dłuŜne firm i instytucji 
o wysokim standingu finansowym. Zarząd podejmując decyzję o ulokowaniu środków będzie brał pod uwagę przede 
wszystkim ich bezpieczeństwo. Obecnie Emitent nie jest zadłuŜony z Ŝadnego innego tytułu niŜ emisja obligacji 
niezabezpieczonych oferowanych przez DM IDMSA, jednakŜe nie wyklucza równieŜ czasowego wykorzystania środków z 
emisji do zmniejszenia krótkoterminowego zadłuŜenia w rachunku bieŜącym gdyby się takie pojawiło w 2008 r. 
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 
OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest, z uwzględnieniem prawa poboru, 95.453.120 akcji zwykłych na okaziciela Serii E 
o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda i łącznej wartości nominalnej 95.453.120,00 złotych, jak równieŜ Emitent będzie ubiegał 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 4.772.656 praw poboru Akcji Serii E, nie więcej niŜ 95.453.120 Praw 
do Akcji Serii E oraz nie więcej niŜ 95.453.120 Akcji Serii E. 
 
Oferta Publiczna obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii E. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom Serii E nie został 
przyznany kod ISIN, jednak stosownie do art. 5 ust. 1 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przed rozpoczęciem 
oferty publicznej Emitent jest zobowiązany zawrzeć z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii E. 
Rejestracja Akcji Serii E przez KDPW będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Umowa z KDPW będzie obejmowała 
takŜe PDA Serii E.  
 
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoŜy do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oświadczenia 
umoŜliwiające rozpoczęcie notowań PDA Serii E na GPW. Natomiast po wystąpieniu przesłanek umoŜliwiających 
wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym Emitent niezwłocznie podejmie starania zmierzające do 
wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na GPW i rozpoczęcia notowań. Szczegółowe informacje dotyczące zamiarów 
Emitenta w zakresie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii E i PDA Serii E do obrotu na rynku równoległym zostały 
zamieszczone w punkcie 6.1. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH UTWORZONE ZOSTAŁY 
PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) Ksh w związku z art. 430 Ksh, podwyŜszenie kapitału zakładowego wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Uchwała taka, na mocy art. 415 Ksh, dla swojej skuteczności 
musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe 
być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji 
będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do 
zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od dnia odpowiednio 
zatwierdzenia prospektu albo złoŜenia zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie 
mogą zostać złoŜone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego (art. 
431 § 4 Ksh). PodwyŜszenie kapitału zakładowego następuje w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 
2) Ksh. 

4.3. RODZAJ ORAZ FORMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
Akcje Serii E i prawa poboru Akcji Serii E oraz Prawa do Akcji Serii E mają formę zdematerializowaną. Czynności 
w zakresie rejestracji Akcji Serii E, praw poboru Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E prowadzone będą przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą przy ul. KsiąŜęcej 4, 00-498 Warszawa. 

4.4. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). 
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł. 

4.5. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, 
ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA 
TYCH PRAW 

Prawa związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Ksh, w Statucie, Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 
i Ustawie o ofercie publicznej oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŜy 
skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, finansowego i 
prawnego. 
 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące uprawnienia o charakterze majątkowym 
i korporacyjnym: 

 
PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI 

1) Prawo do dywidendy 
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Zgodnie z art. 347 § 1 Ksh oraz §41 Statutu, akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 
podziału między akcjonariuszy. 
 
Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. JeŜeli akcje 
nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art.347 § 2 Ksh). Statut nie 
przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 
wysokości. 
 
Data powstania prawa do dywidendy 
 
Zgodnie z §41 ust. 3 Statutu, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia 
Spółki. Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin 
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod 
uwagę regulacje KDPW i GPW. W szczególności, zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, dzień wypłaty 
dywidendy moŜe być określony nie wcześniej niŜ w terminie 10 dni roboczych po dniu dywidendy, natomiast dzień 
dywidendy moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 10 dni roboczych od przekazania przez Spółkę uchwały o wypłacie 
dywidendy do KDPW. 
 

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie wygaśnięcie 
prawa 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i 
moŜe zostać zrealizowane przez akcjonariuszy przed upływem okresu przedawnienia tego roszczenia. Roszczenie majątkowe 
z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie 
terminu przedawnienia Emitent moŜe odmówić dokonania wypłaty dywidendy.  

Zgodnie z §1 ust. 4 Uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym 
przysługuje prawo poboru, Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie 
przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku. 
 
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami 
 
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest moŜliwe 
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego 
tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy 
na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma słuŜyć 
przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie 
międzynarodowej, czy teŜ ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. 
W tym ostatnim przypadku, jeŜeli nierezydent udowodni, Ŝe w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy 
międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie 
mógł Ŝądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienaleŜnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym 
nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących 
nierezydentami. 
 
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat 
 
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do 
wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z §41 ust. 2 Statutu, zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy 
proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości 
dokonanych wpłat na akcje. Kwota dywidendy przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku 
za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z 
zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem 
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). 
 
Dywidenda moŜe zostać wypłacona akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Spółki. Zgodnie z §41 ust. 4 
Statutu, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, moŜe wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 
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Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy moŜe określać, Ŝe kwota przeznaczona do podziału miedzy 
akcjonariuszy obejmie niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
 

2) Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 
 
Zgodnie z art. 433 § 1 Ksh, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki Walne Zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy prawa poboru 
akcji w całości lub w części, mocą uchwały podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Podjęcie uchwały o wyłączeniu 
prawa poboru nie jest konieczne w przypadku: (i) gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe 
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz (ii) gdy 
uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo 
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 Ksh). 
 

3) Prawo do udziału w zyskach Emitenta 
 
Statut Spółki nie przewiduje przyznania tytułów uczestnictwa w zysku Spółki w postaci wydania imiennych świadectw 
załoŜycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw uŜytkowych w zamian za 
akcje umorzone. 
 
Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło w bieŜącym roku obrotowym uchwały o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej 
Spółki wynagrodzenia w formie udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między 
akcjonariuszy (art. 392 § 2 Ksh). 
 
Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło równieŜ w bieŜącym roku obrotowym uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady 
Nadzorczej do ustalenia, Ŝe wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje równieŜ prawo do określonego udziału w zysku 
rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (art. 378 § 2 Ksh). 
 
Akcje Spółki uprawniają do udziału w zysku Spółki w formie dywidendy, na warunkach wskazanych w punkcie 1) powyŜej.  
 

4) Prawo do udział w nadwyŜkach w przypadku likwidacji Spółki (art. 474 Ksh) 
 
Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh, majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez kaŜdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje 
Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
 

5) Prawo do rozporządzenia posiadanymi akcjami (prawo do zbycia oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, tj. 
zastawu i uŜytkowania) 

 
 

6) Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne (art. 334 § 2 Ksh) 
 
 
AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z 
UCZESTNICTWEM W SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE): 
 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh).  
 

Zgodnie z art. 412 Ksh oraz §34 Statutu, akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności. 
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami ma Walnym Zgromadzeniu (art. 412 § 1- 3 Ksh). 
 
Zgodnie z art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złoŜenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed 
terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym 
zgromadzeniu. Od chwili wystawienia świadectwa depozytowego, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści 
świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego waŜności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu 
przed upływem terminu jego waŜności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku (art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).. 
 
KaŜdej Akcji Serii E przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (Akcje Serii E nie są uprzywilejowane 
co do głosu). 
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Zgodnie z art. 413 Ksh, akcjonariusz nie moŜe ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby 
głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 
 
Zgodnie z art. 340 § 3 Ksh, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są 
zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 
 

2) Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw 
w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia 

 
Zgodnie z art. 400 § 1 Ksh, prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia 
poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia (Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego)  
przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. We wniosku o zwołanie 
Walnego Zgromadzenia naleŜy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia Ŝądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy moŜe, po 
wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. 
 

3) Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej) 

 
Zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (lub 
akcjonariusze posiadający łącznie taką liczbę głosów) jest uprawniony do Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub umieszczenia w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały w sprawie 
zbadania przez biegłego na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). JeŜeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od 
powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej). 
 

4) Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 422 Ksh, akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do zaskarŜenia uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. ZaskarŜenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy moŜe jednakŜe zawiesić postępowanie rejestrowe 
po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 Ksh). Zgodnie z art. 423 § 2 Ksh, w przypadku wniesienia oczywiście 
bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej Spółki, moŜe zasądzić od 
powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy 
prawnego. Nie wyłącza to moŜliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych. Powództwo o 
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej naleŜy wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh). 

Zgodnie z art. 425 Ksh, akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o 
stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. ZaskarŜenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy moŜe jednakŜe zawiesić postępowanie rejestrowe 
po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 w zw. z art. 425 § 5 Ksh). Zgodnie z art. 423 § 2 w zw. z art. 425 § 5 Ksh, w 
przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia 
sąd, na wniosek pozwanej Spółki, moŜe zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz 
wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to moŜliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania 
na zasadach ogólnych. Powództwo o stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno 
być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niŜ w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały (art. 425 § 3 Ksh). 

 
5) Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Ksh) 

Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

JeŜeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej (art. 385 § 4 Ksh). Osoby 
reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji 
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, 
nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 Ksh). Zgodnie z art. 385 § 6 Ksh, mandaty w Radzie 
Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 Ksh, obsadza się w 
drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków 
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Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. JeŜeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym 
mowa w art. 385 § 3 Ksh przedstawionym powyŜej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru 
członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 Ksh). Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego 
członka Rady Nadzorczej zgodnie z przedstawionymi powyŜej przepisami art. 385 § 3-7 Ksh, wygasają przedterminowo 
mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Ksh , 
tj. osób powołanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej ustawie, którzy nie podlegają wyborowi w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 8 Ksh). Zgodnie z art. 385 § 9 Ksh, w głosowaniu określonym w art. 385 
§ 3 i § 6 Ksh, kaŜdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, przy czym akcje uprzywilejowane w 
zakresie dywidendy, w stosunku do których wyłączono prawo głosu (akcje nieme) nie uczestniczą w głosowaniu. 

 
6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce 

Zgodnie z art. 428 § 1 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na 
jego Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd 
powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: 

� mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zaleŜnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 

� mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej 

(art. 428 § 2 Ksh). 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd moŜe udzielić informacji na piśmie nie później niŜ w terminie dwu tygodni od dnia 
zakończenia Walnego Zgromadzenia (428 § 3 Ksh). Zarząd moŜe udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki 
poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przedstawionego powyŜej art. 428 § 2 Ksh. 
Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez 
Zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu. Materiały mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia (428 § 4 Ksh). 

Zgodnie z art. 429 Ksh, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji. Wniosek naleŜy złoŜyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym 
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki 
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

 
7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Ksh) 
 
8) Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh) 

 
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh) 
 

10) Prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh) 

 
11) Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 Ksh) 
 
Wniosek o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z 
trzech osób mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh). 
 

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 
421 § 3 Ksh). 

 
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 i 487 Ksh) 
 

Na zasadach określonych w art. 486 i 487 Ksh, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę akcjonariusz Spółki moŜe wnieść pozew o naprawienie 
szkody wyrządzonej Spółce. 
 

14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie ich odpisów 
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Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do przeglądania oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku 
podziału Spółki) oraz w art. 558 i art. 559 § 4 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki). 
 
 

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
Ksh) 

 
16) Prawo do informacji o stosunku dominacji lub zaleŜności 

 
Zgodnie z art. 6 § 4 Ksh, akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem 
Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej 
albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. 
 
Akcjonariusz moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 
 
Postanowienia w sprawie umorzenia 
 
Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Emitenta, akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 
Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniŜenia kapitału 
zakładowego. Spółka moŜe nabywać własne akcje w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5) Ksh). 
 
Zgodnie z art. 359 § 2 Ksh umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać 
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych 
bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniŜenia kapitału zakładowego.  
 
Postanowienia w sprawie zamiany 
 
Spółka obecnie nie posiada akcji imiennych. Zgodnie z §8 ust. 2 Statutu, na Ŝądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje 
imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

4.6. PODSTAWA PRAWNA NOWEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Podstawą prawną emisji Akcji Serii E jest Uchwała nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 
w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz Uchwała nr 3/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 
w Warszawie z dnia 31 października 2007 r., zgodnie z którymi postanowiono dokonać podwyŜszenia kapitału zakładowego 
o kwotę nie wyŜszą niŜ 95.453.120,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia  
złotych) poprzez emisję nie więcej niŜ 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŜda z prawem pierwszeństwa 
do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31 października 2007 r. zwołane zostało w celu doprecyzowania maksymalnej 
wysokości podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki i liczby oferowanych Akcji Serii E emitowanych na podstawie 
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  nr 23/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. i uniknięcia tym samym moŜliwych 
wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wielkości oferty publicznej Akcji Serii E – poprzez ich ustalenie na poziomie 
odpowiednio 95 453 120 Akcji Serii E i 95 453 120 złotych. 
 
Kwota 99 861 420 zł została wskazana w Uchwale nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 r. 
jako maksymalna potencjalna wysokość kapitału, którego pozyskanie w drodze emisji Akcji Serii E Zarząd Spółki rozwaŜał. 
Ustalenie górnego progu widełkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego we wskazanej wyŜej wysokości uzasadnione 
było rozwaŜanym przez Zarząd Spółki przeprowadzeniem przed dniem prawa poboru wyznaczonym na dzień 17 września 
2007 r. dodatkowej emisji akcji Spółki w liczbie 220 415, w wyniku realizacji której nastąpiłoby zwiększenie liczby 
akcjonariuszy uprawnionych w dniu prawa poboru do objęcia Akcji Serii E w wykonaniu prawa poboru. 
 
Spółka nie przeprowadziła jednak dodatkowej emisji akcji, a tym samym w dniu prawa poboru (17 września 2007 r.) liczba 
akcji Spółki, uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii E w wykonaniu prawa poboru, wyniosła 4 772 656 akcji. 
Wobec powyŜszego w dniu 17 września 2007 r. dokonano rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
4 772 656 jednostkowych praw poboru Akcji zwykłych na okaziciela Serii E. 
 
Skorzystanie z prawa poboru przez wszystkich posiadaczy 4 772 656 akcji Spółki (mając na względzie ustalony Uchwałą nr 
23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 r. parytet prawa poboru, zgodnie z którym: 1 akcja 
Spółki posiadana przez akcjonariusza Spółki w dniu prawa poboru uprawnia do objęcia 20 Akcji Serii E), umoŜliwi 
podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o maksymalnie 95 453 120 złotych, w wyniku objęcia maksymalnie 95 453 120 
Akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 
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UCHWAŁA NR 23/07 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 22 czerwca 2007r. 

w sprawie: podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru 

 
Na podstawie art. 431, 432 i 433 § 1 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyŜszą niŜ 99.861.420,00 zł 
(dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych). 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję 
nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) kaŜda, w liczbie nie wyŜszej niŜ 99.861.420 
(dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcje ("Akcje serii E"). 
3. Cena emisyjna Akcji serii E będzie wynosiła 1,05 zł (jeden złoty 5 groszy). 
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku. 
5. Akcje serii E zostaną objęte w całości za wkłady pienięŜne, przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji serii E. 
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"). 

§ 2. 
1. Akcje zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, proporcjonalnie do liczby 
posiadanych przez nich akcji Spółki. Za kaŜdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi 
przysługuje jedno prawo poboru Akcji serii E. Biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Akcji serii E, jedno prawo poboru 
uprawnia do objęcia 20 (dwudziestu) Akcji serii E. 
2. Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii E 
ustala się na dzień 17 września 2007 roku. 
3. Przydział Akcji serii E subskrybowanych w wykonaniu prawa poboru zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami art. 
433 – 436 K.s.h., z uwzględnieniem postanowień § 2 punktu 4 niniejszej uchwały. 
4. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji serii E przez osoby uprawnione do wykonania prawa poboru, nieobjęte Akcje 
serii E zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, po cenie emisyjnej nie niŜszej niŜ cena emisyjna 
wskazana w § 1. ust. 3 powyŜej. 

§ 3. 
1. Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E oraz prawa do Akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
2. Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E oraz prawa do Akcji serii E posiadać będą formę zdematerializowaną. 
3. UpowaŜnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: 

a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, 
b) określenia terminów wykonywania prawa poboru Akcji serii E oraz terminów wpłat na Akcje serii E, 
c) ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, 
d) dokonania przydziału Akcji serii E, 
e) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
zmian w Statucie Spółki wynikających z podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, 
f) złoŜenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, 
g) dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia 
umowy o rejestrację papierów wartościowych wskazanych w punkcie 2., o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji, 
h) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia 
papierów wartościowych wskazanych w punkcie 2. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 4. 
Na podstawie art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i 4 K.s.h., Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złoŜenia, przed zgłoszeniem do 
sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyŜszenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego 
zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.  

§ 5. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 3/07 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 października 2007 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007 r. 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 

akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
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§ 1. 

1. Zmienia się §1 ust. 1 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, Ŝe dotychczasowe brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyŜszą niŜ 
99.861.420,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia 
złotych).” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyŜszą niŜ 
95.453.120,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych).” 

2.  Zmienia się §1 ust. 2 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, Ŝe dotychczasowe brzmienie:  

„PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję 
nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) kaŜda, w liczbie nie wyŜszej niŜ 
99.861.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcje 
(„Akcje serii E”).” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję 
nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) kaŜda, w liczbie nie wyŜszej niŜ 
95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji („Akcje serii 
E”).” 

3.  Pozostałe postanowienia uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, pozostają bez zmian. 

§ 2. 

4.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Podstawą emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A., podjęta 
w dniu 22 czerwca 2007 r. oraz Uchwała nr 3/07  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w Warszawie z dnia 
31 października 2007 r. Przewidywana data emisji Akcji Serii E przypada na I kwartał 2008 r. 
Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji Oferowanych została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w I kwartale 2008 r. 

4.8. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

4.8.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I ZE 
STATUTU 

Kodeks spółek handlowych ani Statut Emitenta nie przewidują Ŝadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania 
papierów wartościowych Emitenta. 
 
4.8.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE 

INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie 
publicznej oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

2) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub 
innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 
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Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi - w czasie trwania okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
 
Okresem zamkniętym jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których został sporządzony raport, 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

 
Zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz 
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce informacji o 
zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
takim rynku.  
 
Obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji 
 
Obowiązek ujawnienia stanu posiadania 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, kaŜdy: 

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,  
2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku 

zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej 
liczby głosów, 

3) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do 
obrotu na innym rynku regulowanym, albo 

4)  kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów, 

 
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału 
w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę 
udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale 
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a takŜe 
o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji 
i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% 
ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału 
w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. 
W przypadku kaŜdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niŜ 
w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek 
dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku 
transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
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publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym 
wiąŜe się powstanie tych obowiązków. 
 
Obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji spółki publicznej 
 
Stosownie do art. 72 Ustawy o ofercie publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów o więcej niŜ 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 60 dni przez podmiot, którego 
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niŜ 33% albo o więcej niŜ 5% ogólnej liczby głosów w okresie 
krótszym niŜ 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 
33%, moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę tych akcji (art. 
72 ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyŜej, zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów 
odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niŜ czynność 
prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która 
spowoduje, Ŝe ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niŜ 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 
72 ust. 2 ustawy). 
 
Ponadto, zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o ofercie publicznej, przekroczenie: 

1) 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniŜej (art. 73 ust. 1 ustawy); 

2) 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 ustawy),  

 
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub 
w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu 
spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest 
zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania 
się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy 
przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia 
akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niŜ 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba Ŝe w tym 
terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niŜ 33% lub 66% 
ogólnej liczby głosów w wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). 
 
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie takŜe w przypadku, gdy 
przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku 
dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, Ŝe termin trzymiesięczny liczy 
się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 
74 ust. 5 ustawy). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania 
ogólnej liczby głosów przez podmioty zaleŜne od podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego 
dominujące, a takŜe podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw 
spółki (art. 74 ust. 4 ustawy).  
 
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 nabył, po cenie 
wyŜszej niŜ cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niŜ w ramach wezwań, jest 
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia róŜnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym 
wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniŜonej w przypadku określonym 
w art. 79 ust. 4. 
 
Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w przypadku 
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
sprzedaŜy przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowiązki 
o których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji: 
 
• wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu, 
• od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 
• w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 
• zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 
871), 
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• obciąŜonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania 
z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

• w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŜone zastawem, do chwili 
jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyŜej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych.  
Zgodnie z art. 76 Ustawy o ofercie publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być 
wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać moŜliwość sprzedaŜy akcji przez podmiot zgłaszający się 
w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. 
 
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia 
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niŜ na 7 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz 
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 
2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, Ŝe po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 
wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niŜszej 
niŜ w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz 
zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio 
przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio 
pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, KNF moŜe najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić Ŝądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub 
przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w Ŝądaniu, nie krótszym niŜ 2 dni (art. 78 ust. 1 
ustawy). W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 
dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz 
podmioty zaleŜne od niego lub wobec niego dominujące, a takŜe podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach 
tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których 
mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy). 
 
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o ofercie publicznej, powinna zostać ustalona 
na zasadach określonych w art. 79 ustawy: 
 
Wyliczone wyŜej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają równieŜ na: 
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

− zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 
− nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których wynika 
prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

− uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje 
spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem 
dominującym, 

− dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego, 

2) funduszu inwestycyjnym – takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
− inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 

podmiot, 
3) podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 

w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
− przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 
Finansowymi, 

− w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 
podmiot ten, jako zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu, 
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− przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu, 

4) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 
reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów, wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo 
głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do sposobu głosowania, 

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw 
spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 
obowiązków, 

6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

 
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 powyŜej, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, 
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

− małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równieŜ 
− osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 
− osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
− mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 
− jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

 
Ponadto obowiązki wskazane wyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

− papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa, gdyŜ wówczas prawa głosu uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, 

− akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio, 
− papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi moŜe on dysponować 

według własnego uznania (art. 87 ust. 2 ustawy). 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyŜej obowiązków: 

− po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne, 
− po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność maklerską, który wykonuje 

czynności określone w pkt 4 powyŜej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym 
temu podmiotowi przez osobę trzecią, 

− wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa (art. 87 ust. 5 ustawy). 

 
Zgodnie z art. 88 Ustawy o ofercie publicznej, obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe 
wystawione w związku z akcjami takiej spółki, uwaŜa się za papiery wartościowe, z którymi wiąŜe się taki udział w ogólnej 
liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych moŜe osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje 
się takŜe odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji 
spółki publicznej. 
Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania akcji: 

1) w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  
2) przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 

1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego, 

3) w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy 
Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

 
oraz za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - w zakresie dotyczącym art. 69 
ustawy, nie stosuje się równieŜ w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw 
akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz 
w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Ksh. 
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4.8.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 
ORAZ USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU 
OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których 
mowa wyŜej, w sposób następujący: 

1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje 
czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, KNF moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę 
pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych, chyba, Ŝe osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy), 

2) na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, KNF 
moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 100.000 złotych, chyba, Ŝe osoba ta 
zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy 
zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 
ustawy), 

 
Ustawa o ofercie publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyŜej, 
w sposób następujący: 

1) zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z: 
− akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 
ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

− wszystkich akcji spółki publicznej, jeŜeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło 
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ), 

− akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 
3 ustawy), 

− wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów powodujący powstanie 
obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy uległ 
zmianie w wyniku zdarzeń, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 
3 ustawy, do dnia wykonania obowiązków określonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy), 

 
nie moŜe być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi - nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw; 
 

2) zgodnie z art. 97 ustawy, na kaŜdego kto: 
− nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 
− przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74 

ustawy, 
− nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy, 
− nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach, o 

których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 ustawy, 
− podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o 

tym w trybie art. 77 ust. 2 ustawy, 
− wbrew Ŝądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych 

zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 
− nie dokonuje w terminie zapłaty róŜnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy, 
− w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenę niŜszą niŜ określona na podstawie art. 79 ustawy, 
− nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79 ustawy, 
− dopuszcza się czynów, o których mowa wyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 
 
KNF moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym moŜe być ona nałoŜona 
odrębnie za kaŜdy z czynów określonych powyŜej oraz odrębnie na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego 
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary 
pienięŜnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary pienięŜnej. 
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4.8.4. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI WYNIKAJĄCY 
Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro (art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą 
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Wartość 
denominowana w EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców 
(art. 13 ust. 2 pkt. 2) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), 
 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeŜeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 Euro. 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaŜy, 
jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku 
od dnia nabycia oraz Ŝe: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, jego 

majątku lub tych akcji. 
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem 

Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy, 
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę 

jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 
5) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów), 
przy czym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej moŜe przedłuŜyć w 
drodze decyzji termin, o którym mowa w pkt 2) powyŜej, jeŜeli udowodni ona, Ŝe odsprzedaŜ akcji nie była w praktyce 
moŜliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia (art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę (art. 94 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później 
niŜ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których 
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe w decyzji zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. 
 
Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na 
dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana (art. 22 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną 
w wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŜenia kary, 
jeŜeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3) Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeŜeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane (art. 106 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŜną 
w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta 
umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
W przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji lub w przypadku 
niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, 
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających 
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji (art. 21 ust. 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów). Zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku 
niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów moŜe ponadto wystąpić do sądu o  stwierdzenie niewaŜności umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
 
Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a takŜe uprzednie naruszenie przepisów ustawy (art. 111 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
4.8.5. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 139/2004 W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI 

PRZEDSIĘBIORSTW 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 
Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w 
Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury 
własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 
ostatecznym dokonaniem, a po:  
1. zawarciu odpowiedniej umowy,  
2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
3. przejęciu większościowego udziału. 
 
Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do 
uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 5 mld EUR, 
oraz  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2.500 mln 
EUR,  

2) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR,  

3) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji, uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku 
gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność 
obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek 
innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod 
warunkiem Ŝe: 
− nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 

konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe  
− wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego 

aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu 
jednego roku od daty nabycia 

2) kontrolę przejmuje osoba upowaŜniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego 
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub 
analogicznych postępowań, 

3) działania określone powyŜej przeprowadzone są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach 
prawa wspólnotowego), jednakŜe pod warunkiem, Ŝe prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie 
ustalania, bezpośrednio lub pośrednio zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

4.9. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH 
OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (squeeze-out) I 
ODKUPU (sell-out) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (sqeeze out) 
 
Zgodnie z art. 418 § 4 Ksh, przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych. 
 
Zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami zaleŜnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce, przysługuje prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych przez nich akcji. 
 
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1 – Ustawy o ofercie publicznej. Nabycie akcji w wyniku 
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest Ŝądanie wykupu. Ogłoszenie Ŝądania 
sprzedaŜy akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niŜ 
100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w 
jego udzieleniu. 
 
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niŜ na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeŜeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach 
regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie 
od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  
 
Obowiązki dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji spoczywają równieŜ na podmiotach 
wskazanych w art. 87 Ustawy o ofercie publicznej. 
 
Regulacje dotyczące odkupu (sell out) 
 
Kodeks spółek handlowych nie określa prawa akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych do Ŝądania odkupu ich 
akcji przez akcjonariuszy większościowych. 
 
Na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz spółki publicznej, moŜe Ŝądać wykupienia posiadanych przez 
siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył  90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. śądanie to 
składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, 
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zaleŜne lub wobec niego 
dominujące, a takŜe solidarnie kaŜda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile 
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zaleŜnymi, co najmniej 90% ogólnej 
liczby głosów. Akcjonariusz Ŝądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niŜszej niŜ określona na 
podstawie art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy o ofercie publicznej. 
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4.10. PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU 
EMITENTA, DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU 
OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEśĄCEGO ROKU 
OBROTOWEGO 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieŜącego roku obrotowego osoby trzecie nie kierowały publicznych ofert przejęcia 
w stosunku do kapitału Emitenta. 

4.11. INFORMACJE O PODATKACH POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA 

Informacje przedstawione w niniejszym punkcie przedstawiają ogólne zasady opodatkowania dochodów z akcji spółek 
publicznych, obowiązujące według stanu na dzień sporządzenia Prospektu. Zaleca się skorzystanie z porady doradcy 
podatkowego. 
 
4.11.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), 
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych), 
4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy 
oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, 
sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie 
prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
 
OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w Ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych: 
1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 
3) kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
4) Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych): 
a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 
mowa w pkt a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
c) spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa 
w pkt a, 
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:  
• spółka, o której mowa w pkt b, albo 
• zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt b. 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w 
przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. 
Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 
 
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej. 
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5) Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z 
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych). 
 
4.11.2. PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAśY 

AKCJI, PRAW POBORU ORAZ PRAW DO AKCJI OFEROWANYCH W OBROCIE 
NA RYNKU REGULOWANYM 

 
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaŜy papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący róŜnicę pomiędzy przychodem, tj. 
kwotą uzyskaną ze sprzedaŜy papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na 
nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaŜy papierów wartościowych łączy się z pozostałymi 
dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości 
dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana 
jest jako róŜnica pomiędzy podatkiem naleŜnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik moŜe równieŜ wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej 
z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 
w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów 
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeŜeli czynności te 
wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
• róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami 
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeŜeniem art. 24 
ust. 13 i 14, 
• róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 
• róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz 
z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 
• róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 
prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 
• róŜnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w innej postaci niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a takŜe dochody 
z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz 
z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za 
wkład niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć naleŜny podatek 
dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej 
z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych, w tym równieŜ praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem 
od spadków i darowizn, jeŜeli:  
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a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał 
miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub  
b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa 
albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 
 
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

W myśl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ tych instrumentów dokonywana w ramach 
obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi czynność 
cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne jeŜeli przynajmniej 
jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów 
i usług lub jest zwolniona od tego podatku (art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). 

W przypadku gdy Ŝadna z powyŜszych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaŜ akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 
ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi 1%. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek 
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie 
w przypadku, jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

5.1. WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 
OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW 

5.1.1. WARUNKI I PARAMETRY OFERTY 

Na podstawie niniejszego Prospektu emisyjnego oferowanych jest 95 453 120 akcji serii E. 
 
Akcjonariusze Emitenta, którzy posiadali na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 17 września 2007 r., zapisane 
na rachunku inwestycyjnym akcje Emitenta, otrzymali prawo poboru w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji 
Emitenta. Oznacza to, Ŝe za kaŜdą dotychczasową akcję Emitenta zapisaną na rachunku inwestycyjnym na koniec dnia 
ustalenia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HAWE S.A. z dnia 22 czerwca 2007 r., jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 20 akcji nowej emisji serii E. 

 
ZAPIS PODSTAWOWY 
Osobami uprawnionymi do złoŜenia Zapisu Podstawowego w terminie wykonania prawa poboru są: 

� akcjonariusze Emitenta, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym 
jednostkowe prawa poboru i którzy nie dokonali zbycia jednostkowych praw poboru do momentu złoŜenia zapisu 
na Akcje Oferowane; 

� osoby, które nabyły jednostkowe prawa poboru w obrocie na rynku regulowanym na GPW i nie dokonały ich 
zbycia do momentu złoŜenia zapisu na Akcje Oferowane. 

 
ZAPIS DODATKOWY 
Osoby, będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać 
jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Oferowane w liczbie nie większej niŜ wielkość emisji Akcji Oferowanych.  
 

ZAPIS W RAMACH ZAPROSZENIA ZARZĄDU EMITENTA 
W przypadku, gdy w terminie wykonania prawa poboru osoby, którym przysługują jednostkowe prawa poboru lub osoby 
uprawnione do złoŜenia dodatkowego zapisu nie obejmą wszystkich Akcji Oferowanych, Zarząd Emitenta moŜe zaoferować 
niesubskrybowane Akcje Oferowane według swojego uznania, wytypowanym przez siebie Inwestorom w ramach 
indywidualnych zaproszeń, po cenie nie niŜszej niŜ cena po jakiej oferowano akcje w wykonaniu prawa poboru. 

5.1.2. HARMONOGRAM OFERTY 

Dzień publikacji Prospektu Otwarcie Publicznej Oferty 
12 września 2007 Ostatni dzień nabycia akcji z prawem poboru 
17 września 2007 Dzień ustalenia prawa poboru 
Nie później niŜ 2 tygodnie przed 
zakończeniem przyjmowania 
zapisów w wykonaniu prawa 
poboru 

Publikacja Prospektu emisyjnego 

13 lutego 2008 Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii E / rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach 
wykonania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

Trzeci dzień sesyjny przed 
dniem zakończenia 
przyjmowania 
zapisów na akcje 

Ostatni dzień notowania praw poboru 

19 lutego 2008 Zakończenie subskrypcji akcji serii E / Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach 
wykonania prawa poboru, tj. Zapisów podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

28 lutego 2008 Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz Zamknięcie Publicznej Oferty w 
przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

28 lutego - 5 marca 2008 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa 
poboru / Zapisy w ramach zaproszeń wystosowanych przez Zarząd Emitenta 

6 marca 2008 Przydział Akcji Oferowanych w ramach zaproszeń wystosowanych przez Zarząd 
Emitenta oraz zamknięcie Publicznej Oferty 

Źródło: Emitent 
 
Zamknięcie Publicznej Oferty nastąpi następnego dnia po zakończenia zapisów w ramach zaproszeń Zarządu Emitenta. 
W przypadku, gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, tzn. w terminie składania 
Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych, zamknięcie Publicznej Oferty nastąpi z chwilą ich przydziału. 
W przypadku gdy nie wszystkie akcje serii E zostaną objęte Zarząd Emitenta przystąpi do przyjmowania zapisów w ramach 
zaproszeń Zarządu Emitenta. Informacja na temat wyniku zapisów w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów 
Dodatkowych, jak równieŜ na temat wyniku zapisów w ramach zaproszeń Zarządu Emitenta zostanie przekazana przez 
Emitenta do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia raportu bieŜącego. 
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Emitent moŜe postanowić o zmianie terminu rozpoczęcia lub zakończenia publicznej subskrypcji na Akcje Oferowane. 
W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) aneksu do Prospektu. 
Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, jaki został opublikowany Prospekt.  
 
Po rozpoczęciu subskrypcji akcji serii E, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłuŜenia terminu przyjmowania zapisów 
w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złoŜonymi zapisami będzie mniejsza, niŜ liczba Akcji 
Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej 
subskrypcji na Akcje Oferowane. W przypadku wydłuŜeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości 
stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do 
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Jednocześnie Inwestor, który złoŜył zapis przed 
udostępnieniem do publicznej wiadomości aneksu, moŜe uchylić się od skutków prawnych złoŜonego zapisu, składając 
w Punkcie Obsługi Klienta (POK) biura maklerskiego, w którym złoŜył zapis, oświadczenie na piśmie o odstąpieniu 
od zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej 
zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umoŜliwienia Inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych 
złoŜonego zapisu. 

5.1.3. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru w drodze złoŜenia Zapisu Podstawowego (posiadacze jednostkowych praw 
poboru) lub Zapisu Dodatkowego (akcjonariusze Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru), dokonują zapisu na Akcje 
Oferowane w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym mają zapisane prawa poboru 
uprawniające do objęcia Akcji Oferowanych (Zapis Podstawowy) lub posiadali akcje w dniu ustalenia prawa poboru (Zapis 
Dodatkowy). W przypadku podmiotów posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych 
prowadzonych w bankach depozytariuszach zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane w domach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. 
 
Zapisy na Akcje Oferowane nie objęte w terminie wykonania prawa poboru, tj. w drodze złoŜenia Zapisu Podstawowego 
oraz w drodze Zapisów Dodatkowych, będą przyjmowane w POK naleŜących do Domu Maklerskiego IDMSA, których 
wykaz znajduje w pkt 10.7. Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu emisyjnego. 
 
Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy muszą być złoŜone na oddzielnych formularzach. Wzór formularza zapisu został 
zamieszczony w pkt 10.6. Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu emisyjnego. 
 
Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Emitenta, 
biura maklerskiego przyjmującego zapis i Inwestora. 
 
Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie moŜe zawierać jakichkolwiek zastrzeŜeń. Aby zapis 
na Akcje Oferowane był waŜny, wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów, złoŜenie w pełni właściwie 
wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenie zapisu zgodnie z zasadami 
przedstawionymi poniŜej. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia zapisu na Akcje 
Oferowane, w tym uznanie zapisu za niewaŜny, ponosi Inwestor. 
 
W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych naleŜy wskazać, na rzecz którego 
z zarządzanych przez ten podmiot funduszy jest składany zapis. 
 
Kolejne osoby dokonujące zapisu powinny okazać w miejscu przyjmowania zapisów: 

� osoba fizyczna – dokument toŜsamości: dowód osobisty lub paszport lub inny akceptowany przez biuro maklerskie 

przyjmujące zapis; 

� osoba prawna – aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika; 

� jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – potwierdzenie faktu zawiązania jednostki organizacyjnej 

nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli; 

� osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej są 

zobowiązane do przedstawienia odpowiednich dokumentów zaświadczających o uprawnieniach do reprezentowania 

tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport. 

 
Aby zapis na Akcje Oferowane był waŜny, wymagane jest do chwili złoŜenia zapisu opłacenie go zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w pkt 5.1.8. Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu. Inwestorzy są uprawnieni do objęcia Akcji 
Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  231 

5.1.4. DZIAŁANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Inwestorzy są uprawnieni do objęcia Akcji Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. O formie i treści pełnomocnictwa 
decyduje regulamin biura maklerskiego, w którym przyjmowany jest zapis. W  przypadkach nie objętych regulaminem biura 
maklerskiego osoba występująca w charakterze pełnomocnika, zobowiązana jest przedłoŜyć pisemne pełnomocnictwo 
Inwestora z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierające umocowanie do złoŜenia zapisu. 
 
Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie Inwestora: 
 
� dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, 

numer PESEL; 

� dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu; 

� dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis 

z właściwego rejestru; 

� dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego 

rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone w języku obcym 

i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego); 

� dla rezydentów, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, adres, numer REGON oraz załączony 

do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru; 

� dla nierezydentów, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa 

wypis z właściwego rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone 

w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

 
Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie pełnomocnika: 
� dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, 

numer PESEL; 

� dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu; 

�  dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis 

z właściwego rejestru; 

� dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego 

rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone w języku obcym 

i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

 
Dokument pełnomocnictwa pozostaje w punkcie obsługi klienta biura maklerskiego przyjmującym zapis. Dokument 
pełnomocnictwa w języku obcym powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 
Przy odbiorze potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych oraz odbiorze zwracanych kwot pełnomocnik winien okazać 
pełnomocnictwo do dokonania wyŜej wymienionych czynności. O formie i treści pełnomocnictwa decyduje regulamin 
danego biura maklerskiego, w którym zostały dokonane przedmiotowe czynności. W przypadku braku stosowanej regulacji 
pełnomocnictwo winno być udzielone w formie z podpisem notarialnie poświadczonym.  

5.1.5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ LUB 
MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU 

Minimalna wielkość zapisu to 1 akcja. W przypadku złoŜenia zapisu w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisu Podstawowego 
na większą liczbę Akcji Oferowanych niŜ wynikająca z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, zapis jest waŜny. 
Inwestorowi zostanie jednak przydzielona tylko taka liczba Akcji, jaka wynika z liczby posiadanych przez niego 
jednostkowych praw poboru. Nadpłacona kwota zostanie Inwestorowi zwrócona na warunkach, o których mowa w punkcie 
5.2.2. Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu emisyjnego. 
 
Osoby, które były akcjonariuszami na koniec dnia ustalenia prawa poboru, nawet jeŜeli zbyły prawo poboru i w chwili 
składania zapisu nie są juŜ akcjonariuszami Emitenta, mogą złoŜyć Zapis Dodatkowy. Zapis Dodatkowy złoŜony na liczbę 
Akcji Oferowanych wyŜszą niŜ maksymalna liczba akcji w Ofercie będzie traktowany jak zapis na 95 453 120 sztuk Akcji 
Oferowanych. 
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5.1.6. WYCOFANIE LUB ZAWIESZENIE OFERTY 

Do czasu rozpoczęcia notowania jednostkowych praw poboru, Emitent moŜe odstąpić od Publicznej Oferty akcji nowej 
emisji serii E. Uchwała o odstąpieniu od Publicznej Oferty moŜe być podjęta wyłącznie w ramach Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Emitenta. Emitent moŜe odstąpić od Publicznej Oferty, jeŜeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić 
zagroŜenie dla interesu Emitenta lub byłoby niemoŜliwe. 
 
W takim wypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez niezwłoczne udostępnienie 
zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu emisyjnego. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości 
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 
 
Po rozpoczęciu notowania jednostkowych praw poboru, Emitent nie moŜe odstąpić od przeprowadzenia Publicznej Oferty 
akcji nowej emisji  serii E. Nie przewiduje się zawieszenia Publicznej Oferty. 

5.1.7. TERMIN, W KTÓRYM MOśLIWE JEST WYCOFANIE ZAPISU 

JeŜeli po rozpoczęciu subskrypcji na Akcje Oferowane zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący 
zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął 
wiadomość przed przydziałem, Inwestor, który złoŜył zapis przed udostępnieniem do publicznej wiadomości aneksu, moŜe 
uchylić się od skutków prawnych złoŜonego zapisu, składając na piśmie w POK biura maklerskiego, w którym złoŜył zapis 
na Akcje Oferowane, oświadczenie o odstąpieniu od zapisu. Oświadczenie nie moŜe zostać złoŜone później niŜ w terminie 
2 dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości treści aneksu.  
 
Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umoŜliwienia Inwestorowi 
uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego zapisu. 

5.1.8. SPOSÓB I TERMINY PRZEWIDZIANE NA WNOSZENIE WPŁAT NA AKCJE 
ORAZ DOSTARCZENIE AKCJI 

Wpłaty na Akcje serii E 
 
Warunkiem złoŜenia waŜnego zapisu na Akcje Oferowane jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu Akcji 
Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej. Wpłat na Akcje Oferowane moŜna dokonywać wyłącznie w polskich 
złotych. 
 
Dopuszcza się następujące formy opłacenia przyjmowanego zapisu na akcje serii E: 

- gotówką w biurze maklerskim prowadzącym rachunek Inwestora, z którego składany jest zapis, pod warunkiem, 
Ŝe zaakceptuje ono wpłatę pienięŜną, 

- przelewem na właściwy rachunek biura maklerskiego prowadzącego rachunek Inwestora, z którego składany jest 
zapis, 

- w drodze umownego potrącenia wierzytelności pienięŜnych, 
- w kaŜdy inny sposób akceptowalny przez biuro maklerskie prowadzące rachunek Inwestora, z którego składany 

jest zapis. 
 
Wpłata na Akcje Oferowane obejmowane w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych nie moŜe być uiszczona później 
niŜ złoŜenie zapisu. W przypadku Zapisów w oparciu o zaproszenia Zarządu wpłata na Akcje Oferowane musi nastąpić w 
terminie przyjmowania zapisów. Za termin dokonania wpłaty na Akcje Oferowane uznaje się datę wpływu środków 
pienięŜnych na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis. Oznacza to, iŜ Inwestor, w szczególności 
dokonujący wpłaty przelewem bankowym, jak równieŜ korzystający z kredytów bankowych na zapisy musi dokonać wpłaty 
ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych 
podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w 
obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Inwestor musi być 
świadomy moŜliwości uznania jego zapisu na niewaŜny, jeŜeli wpłata dotrze do biura przyjmującego zapis z opóźnieniem. 
 
Nieopłacenie zapisu, jak równieŜ opłacenie zapisu w części skutkuje w całości jego niewaŜnością. 
 
Inwestorzy powinni skontaktować się z biurem maklerskim, w którym mogą dokonać zapisu, w celu ustalenia sposobu 
wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. Zwraca się uwagę, Ŝe Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
wnoszenia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to kosztów opłat i prowizji bankowych oraz terminów 
realizacji przez bank i inne instytucje przelewów i przekazów pienięŜnych.  
 
Opłacenie Akcji przez Inwestorów będących wierzycielami Emitenta moŜe nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch 
wymagalnych wierzytelności pienięŜnych – wierzytelności Inwestora wobec Emitenta (w tym z tytułu wcześniejszego 
wykupu obligacji) z wierzytelnością Emitenta wobec Inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji 
Oferowanych, powstałej z chwilą złoŜenia zapisu na Akcje. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do 
wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie wpłat na Akcje Oferowane (jakie obejmuje 
dany Inwestor), oznacza dokonanie wpłaty na Akcje Oferowane. Umowne potrącenia wierzytelności pienięŜnych (opłacenie 
Akcji) winny być dokonane w momencie składania zapisu. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 KSH. 
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Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie Inwestora o wyraŜeniu zgody na umowne potrącenie 
wzajemnych wierzytelności pienięŜnych.  
W przypadku wierzytelności od których są naliczane odsetki, łączna wysokość wierzytelności (uwzględniając odsetki 
naliczone na dzień umownego potrącenia), w dniu w którym dokonane będzie umowne potrącenie, nie moŜe być mniejsza 
niŜ kwota jaką kaŜdy z Inwestorów będzie zobowiązany wpłacić na rzecz Emitenta z tytułu opłacenia subskrybowanych 
Akcji Oferowanych. 

W przypadku obligatariuszy Emitenta, którzy będą chcieli skorzystać z moŜliwości umownego potrącenia wierzytelności, 
umownemu potrąceniu będą podlegały równieŜ odsetki od obligacji i dodatkowa premia z tytułu wykupu obligacji, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe zostaną one pomniejszone o naliczony od nich podatek od zysków kapitałowych, który zostanie 
odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Łączna wysokość wierzytelności (uwzględniając odsetki naliczone na dzień 
umownego potrącenia i premię i pomniejszone o naliczony od nich podatek od zysków kapitałowych), w dniu w którym 
dokonane będzie umowne potrącenie, nie moŜe być mniejsza niŜ kwota jaką kaŜdy z Inwestorów będzie zobowiązany 
wpłacić na rzecz Emitenta z tytułu opłacenia subskrybowanych Akcji Oferowanych. 

Uprawnieni do ww. formy płatności  są wszyscy wierzyciele Emitenta, którzy posiadają bezsporne wymagalne na dzień 
złoŜenia zapisu wierzytelności wobec Spółki, z zastrzeŜeniem, Ŝe Zapis Podstawowy mogą złoŜyć tylko wierzyciele, którzy 
posiadają prawa poboru akcji serii E, Zapis Dodatkowy tylko wierzyciele, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 
ustalenia prawa poboru, natomiast zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu tylko wierzyciele, do których Zarząd wysłał 
stosowne zaproszenie. Emitent nie sporządził listy uprawnionych do złoŜenia zapisów wierzycieli. W przypadku zapisów na 
Akcje (subskrybowanych zarówno w ramach Zapisów Podstawowych jak i Zapisów Dodatkowych) opłacanych w drodze 
umownego potrącenia wymagalnych wierzytelności Biura Maklerskie przyjmujące tego rodzaju zapisy zobowiązane są do 
potwierdzenia u Emitenta. (najlepiej kaŜdorazowo w trakcie przyjmowania zapisu) następujących danych: 

� toŜsamości subskrybenta-wierzyciela;  

� wysokości wierzytelności przysługującej mu na dzień składnia zapisu. 

PowyŜsze informacje będzie moŜna sprawdzić kontaktując się ze Spółką pod numerem + 48 (22) 501 67 50.  
Ze strony Emitenta osobą odpowiedzialną za udzielanie wszelkich informacji w powyŜszym zakresie będzie Tomasz 
Dera. 

W przypadku Akcji subskrybowanych w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, opłacanych w drodze 
potrącenia wzajemnych wierzytelności Biura Maklerskie zobowiązane są do przygotowania i przesłania do Oferującego (w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wykonywaniu prawa poboru) raportu końcowego z 
przyjętych zapisów na akcje opłacanych za wierzytelności (wzór w/w raportu znajduje się poniŜej). PowyŜszy raport 
powinien zostać przesłany faksem na numer: (0-12) 397 06 01.  

 
RAPORT KOŃCOWY Z PRZYJĘTYCH ZAPISÓW NA AKCJE SERII E SPÓŁKI HAWE S.A. OPŁACONYCH W 

DRODZE POTRĄCENIA WZAJEMNYCH WIERZYTELNOŚCI 
 

Nazwa Biura 
Maklerskiego 
wraz z kontem 

uczestnika w KDPW 

Ilość zapisów podstawowych 
(*) 

Liczba akcji  
objętych zapisami 
podstawowymi (*) 

Wysokość wpłat na 
obejmowane akcje (*) 

    

 
Nazwa Biura 
Maklerskiego 
wraz z kontem 

uczestnika w KDPW 

Ilość zapisów dodatkowych (*) Liczba Akcji  
objętych zapisami 
dodatkowymi (*) 

Wysokość wpłat na 
obejmowane akcje (*) 

    

(*) dotyczy wyłącznie zapisów na akcje opłaconych w drodze potrącenia wierzytelności 

Przesłanie powyŜszego „raportu końcowego” nie zwalnia uczestników z przesłania do KDPW wszystkich raportów 
wymaganych procedurami przyjętymi przez KDPW, na potrzeby przedmiotowej subskrypcji. 

W przypadku Inwestorów obejmujących Akcje w zamian za przysługujące im wierzytelności wobec Emitenta, w razie 
nieprzydzielenia części lub całości Akcji Oferowanych, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie kwota umownego potrącenia. 

 
Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu. 
 
Dostarczenie Akcji serii E 
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Przed rozpoczęciem Oferty Emitent zawrze z KDPW umowę o rejestrację Akcji Serii E oraz Praw do Akcji serii E (PDA 
serii E). Przedmiotowa umowa będzie miała charakter warunkowy. Rejestracja PDA serii E nastąpi po dokonaniu przydziału 
Akcji serii E. 
Po dokonaniu przydziału Akcji serii E, Zarząd podejmie działania mające na celu umoŜliwienie zarejestrowania PDA serii E 
na rachunkach papierów wartościowych osób, którym przydzielono Akcie serii E. 
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji serii E, Zarząd podejmie działania mające na celu 
zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. Za kaŜde PDA serii E znajdujące się na rachunku inwestora zostanie na tymŜe 
rachunku zapisana odpowiednio jedna Akcja serii E. Akcje serii E zostaną zdeponowane na rachunku papierów 
wartościowych, na którym Inwestor miał zapisane PDA serii E. 

5.1.9. OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI 

Po zakończeniu subskrypcji na akcji serii E, informacja o wyniku Oferty zostanie przekazania równocześnie do KNF i GPW, 
a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, w terminie 
nie późniejszym niŜ 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji na akcje serii E. 
 
W przypadku nie dojścia Oferty do skutku, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 14 dni po upływie 
zakończenia subskrypcji na akcje serii E w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie Emitenta, w punktach przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane oraz w trybie raportu bieŜącego. To samo ogłoszenie będzie zawierać wezwanie do odbioru 
przez Inwestorów wpłaconych kwot. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od 
ukazania się ogłoszenia, o którym mowa powyŜej, w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu. 
 
JeŜeli Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru 
Sądowego w terminie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez KNF, ogłoszenie w tej sprawie, ukaŜe się 
w ciągu 7 dni od upłynięcia powyŜszego terminu. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 
14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa. 
 
JeŜeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu ukaŜe się najpóźniej 
7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania podwyŜszenia kapitału 
zakładowego. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań Inwestorom, którym zostały przydzielone 
Akcje Oferowane, w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia. 
 
W kaŜdym z wymienionych wyŜej przypadków zwrot wpłaconej kwoty moŜe nastąpić w szczególności: 
� gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy, jeŜeli dopuszcza wypłaty gotówkowe, 
� przelewem na wskazany rachunek (po potrąceniu kosztów przelewu), 
� w inny akceptowalny przez biuro maklerskie sposób (po potrąceniu ewentualnych kosztów operacji). 

5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU 

5.2.1. ZAMIARY ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH 
EMITENTA CO DO UCZESTNICZENIA W SUBSKRYPCJI 

Zgodnie z wiedzą Emitenta Pan Marek Rudziński - Prezes Zarządu HAWE S.A. zamierza uczestniczyć w ofercie publicznej 
akcji serii E, ale nie planuje objąć co najmniej 5% Akcji Oferowanych. 
 
Pan Andrzej Laskowski nie planuje uczestniczyć w publicznej ofercie akcji serii E. 
 
śaden z członków Rady Nadzorczej nie wyklucza udziału w Ofercie Publicznej, jednocześnie Ŝaden z członków Rady 
Nadzorczej nie planuje objąć co najmniej 5% Akcji Oferowanych. 
 
Podmioty posiadające prawa poboru uprawniające do objęcia akcji serii E w liczbie, która spowoduje przekroczenie progu 
5% w kapitale i głosach na WZ Emitenta po rejestracji podwyŜszenia planują uczestniczyć w publicznej ofercie. Podmioty te 
nie podjęły jeszcze decyzji czy skorzystają ze wszystkich przysługujących im praw poboru czy tylko z części. 

5.2.2. ZASADY PRZYDZIAŁU – OPIS REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ ZWROT 
NADPŁACONYCH KWOT 

Oferta nie jest podzielona na transze. 
 
Emitent nie przewiduje w trakcie przydziału szczególnego traktowania inwestorów biorących udział w Ofercie Publicznej 
w zaleŜności od podmiotu, za pośrednictwem którego lub przez który inwestor ten dokonywał zapisu na Akcje serii E. Nie 
występuje preferencyjne traktowanie określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych przy przydziale 
Akcji serii E. 
 
Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w oparciu o przyjęte zapisy. 
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Inwestor moŜe złoŜyć wielokrotne zapisy na Akcje serii E. W przypadku złoŜenia przez Inwestora Zapisu Podstawowego na 
większą liczbę Akcji Oferowanych niŜ wynikającą z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru zapis pozostaje waŜny. 
W ramach Zapisu Podstawowego Inwestorowi zostaną przydzielone akcje w liczbie wynikającej z iloczynu posiadanych 
jednostkowych praw poboru oraz liczby akcji, do objęcia której uprawnia jedno prawo poboru (tj. 20). W przypadku złoŜenia 
przez Inwestora zapisu w ramach Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji serii E nie będącą wielokrotnością liczby 20, 
wówczas liczba wykorzystanych praw poboru będzie stanowiła zaokrąglony w górę iloraz liczby akcji w zapisie i liczby 20. 
 
JeŜeli w terminie wykonania prawa poboru na podstawie złoŜonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte Akcje 
Oferowane, Emitent przydzieli Akcje Inwestorom, którzy złoŜyli Zapis Dodatkowy. JeŜeli suma Akcji Oferowanych, na jaką 
zostały złoŜone Zapisy Dodatkowe przekroczy liczbę nieobjętych Akcji Oferowanych w Zapisach Podstawowych, Emitent 
dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, 
podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Oferowane kilku Inwestorom łącznie. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku 
zaokrąglenia zostaną przydzielone Inwestorowi, który złoŜył Zapis Dodatkowy na największą liczbę Akcji Oferowanych, a 
następnie Inwestorowi, który złoŜył Zapis Dodatkowy na następną w kolejności największą liczbę Akcji. W przypadku 
równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 
 
JeŜeli nie wszystkie Akcje zostaną objęte w ramach realizacji jednostkowych praw poboru, tj. Zapisów Podstawowych 
oraz poprzez złoŜenie Zapisów Dodatkowych Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje wytypowanym 
przez siebie Inwestorom. Inwestor, do którego Zarząd skierował zaproszenie będzie mógł złoŜyć zapis w terminie w nim 
wskazanym, nie później jednak niŜ w terminie zakończenia subskrypcji w ramach zaproszeń Zarządu Emitenta. Przydział 
w ramach zaproszeń Zarządu Emitenta zostanie dokonany przez Emitenta według uznania w oparciu o złoŜony zapis.  
 
JeŜeli w przypadku przydziału Akcji Oferowanych dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji Inwestorowi, na które 
złoŜył niewaŜny zapis lub na skutek redukcji Zapisów Dodatkowych, jak równieŜ w przypadku wystąpienia innej przyczyny 
powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie zwrócona 
zgodnie z § 118 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Ww. przepis stanowi, Ŝe KDPW zwróci uczestnikom 
systemu rozliczeniowego KDPW nadpłaty w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania od podmiotu obsługującego 
przydział dokumentu „Lista osób z przydziału”. 
 
W przypadku, gdy po dopuszczeniu PDA serii E do obrotu na rynku regulowanym okaŜe się, Ŝe emisja Akcji Oferowanych 
nie doszła do skutku, np. w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odmowie zarejestrowania akcji nowej 
emisji, zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, na rachunkach których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia 
transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby PDA 
znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. 
 
W kaŜdym z wymienionych wyŜej przypadków zwrot nadpłat lub wpłaconej kwoty moŜe nastąpić w szczególności: 
� gotówką do odbioru w biurze maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny Inwestora, jeŜeli jest to akceptowalne 

przez biuro maklerskie, 
� przelewem na wskazany rachunek (po potrąceniu kosztów przelewu), 
� w inny akceptowalny przez biuro maklerskie sposób (po potrąceniu ewentualnych kosztów operacji). 
 
Publiczna Oferta zostanie zamknięta najwcześniej w dniu 28 lutego 2008 r. 

5.2.3. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA INWESTORÓW O LICZBIE 
PRZYDZIELONYCH AKCJI OFEROWANYCH 

Wykazy subskrybentów, ze wskazaniem liczby Akcji Oferowanych, przydzielonych kaŜdemu z nich, zostaną wyłoŜone u 
pracowników biur maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w ciągu tygodnia od momentu przydziału Akcji 
Oferowanych i pozostawione do wglądu Inwestorom w ciągu następnych dwóch tygodni.  
Zaksięgowanie przydzielonych Inwestorowi Praw do Akcji (PDA) serii E, na wskazanym przez niego rachunku papierów 
wartościowych nastąpi niezwłocznie po rejestracji PDA serii E w KDPW. Informacja o zaksięgowaniu PDA serii E zostanie 
przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie prowadzące jego rachunek jednostkowych praw poboru, zgodnie z zasadami 
informowania klientów, przyjętymi przez dane biuro maklerskie. 

Po zarejestrowaniu we właściwym sądzie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych oraz 
po zarejestrowaniu Akcji Oferowanych w KDPW, akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych zgodnie 
ze stanem przypadającym na dzień ostatniego notowania PDA serii E. 

5.3. CENA AKCJI 

5.3.1. CENA AKCJI SERII E 

Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 1,05 zł za jedną Akcję serii E. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 22 czerwca 2007 r. jedno prawo 
poboru wynikające z posiadania jednej akcji, powstałe w dniu ustalenia prawa poboru, uprawnia posiadacza prawa poboru do 
objęcia dwudziestu akcji nowej emisji serii E. 
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Emitent nie obciąŜa subskrybentów Ŝadnymi kosztami. Mogą one jednak powstać z tytułu opłat i prowizji naliczanych przez 
podmioty przyjmujące zapisy na Akcje serii E. Emitent doradza subskrybentom zapoznanie się z warunkami składania 
zapisów w instytucjach przyjmujących zapisy na Akcje serii E. 
 
Nabycie Akcji serii E nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe dochód 
ze sprzedaŜy papierów wartościowych jest opodatkowany na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

5.3.2. CENA AKCJI INNYCH EMISJI PRZEPROWADZONYCH W OSTATNIM 
OKRESIE JEDNEGO ROKU 

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 stycznia 2007 r. zostało wyemitowanych 
4 039 156 akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do udziałowców spółki PBT Hawe Sp. z o.o. 
Akcje serii B objęte zostały przez następujące podmioty: 

• 1 497 771 akcji objął Pan Marek Falenta – w dniu zawarcia transakcji Pan Marek Falenta był członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta, 

• 1 497 771 akcji objęła spółka PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 
• 608 399 akcji objęła Pani Aneta Gajewska-Sowa, 
• pozostałe 435 215 akcji zostało objęte przez 48 osób fizycznych będących udziałowcami PBT Hawe Sp. z o.o. 

 
Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 72,00 zł. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepienięŜny 
(aport) w postaci 8 956 udziałów w spółce PBT Hawe Sp. z o.o. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze 
emisji akcji serii B zarejestrowane zostało w dniu 19 lutego 2007 r. 
 
W dniu 2 stycznia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwałą nr 3 w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy wyraziło zgodę na ustanowienie 
dla Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Rudzińskiego, programu opcji na akcje nowej emisji w Spółce, który był oparty na 
emisji warrantów subskrypcyjnych. W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu opcji wyemitowanych 
zostało 25 000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. KaŜdy warrant subskrypcyjny 
uprawniał do objęcia jednej akcji serii C po wartości nominalnej równej 1 zł.  
W dniu 19 czerwca 2007 r. Pan Marek Rudziński złoŜył deklaracje skorzystania z prawa objęcia akcji i złoŜył stosowne 
oświadczenie w Domu Maklerskim oferującym w imieniu Spółki akcje serii C. 
Pan Marek Rudziński objął akcje serii C z dniem rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 
tj. z dniem 25 lipca 2007 r. W dniu 14 września 2007 r. zarejestrowano podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta 
w drodze emisji Akcji Serii C. 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2007 r. dokonano podwyŜszenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 72,00 zł i została w całości pokryta 
wkładem pienięŜnym. Emisja została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Emisja akcji serii D została objęta przez podmioty będące w chwili 
emisji znaczącymi akcjonariuszami Emitenta - Pani Aneta Gajewska-Sowa objęła 71 500 akcji serii D, Pan Marek Falenta 
objął 68 500 akcji serii D, Spółka Presto Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie objęła 68 500 akcji serii D. W dniu 11 kwietnia 2007 
r. zarejestrowano podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D. 

5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA) 

Emitent nie podejmował działań mających na celu gwarantowanie powodzenia Oferty. Do dnia zatwierdzenia Prospektu, 
Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną i nie jest planowane zawieranie takiej umowy. 
Koordynatorem całości Oferty jest Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7. Nie przewiduje 
się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem. Szacunkowe koszty 
emisji akcji serii E przedstawiono w punkcie 8 Dokumentu ofertowego. Oferta akcji serii E jest przeprowadzana wyłącznie 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Nie przewiduje się agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie z usług 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę głównego podmiotu 
świadczącego usługi depozytowe. 
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6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU 
I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU 

Emitent zamierza na podstawie niniejszego Prospektu emisyjnego ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku równoległym): 

� 4 772 656 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E (PP),  

� nie więcej niŜ 95 453 120 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E (PDA),  

� nie więcej niŜ 95 453 120 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 

Dopuszczenie praw poboru z Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego nastąpi nie wcześniej jak od dnia następującego 
po dniu prawa poboru oraz nie wcześniej jak od dnia następującego po dniu złoŜenia przez Emitenta do GPW Prospektu 
emisyjnego wraz z decyzją KNF o jego zatwierdzeniu. Prawa poboru z Akcji Oferowanych będą notowane po raz ostatni na 
GPW na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane. 
 
Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej dokonywać obrotu nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym 
celu planowane jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym GPW) Praw do Akcji (PDA) 
zwykłych na okaziciela serii E, niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. W tym celu, 
jeszcze przed rozpoczęciem Publicznej Oferty, Emitent podpisze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
(KDPW) umowę, której przedmiotem będzie rejestracja PDA serii E oraz akcji serii E oraz po zakończeniu zapisów 
poinformuje GPW o dokonanym przydziale Akcji Oferowanych. 
 
Emitent dołoŜy wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych na kontach w KDPW 
zostały zapisane PDA serii E w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych. Rejestracja PDA 
serii E nastąpi dwa dni po przekazaniu przez Emitenta do KDPW uchwały Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia PDA. 
PDA zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej niŜ w dniu zarejestrowania ich w KDPW.  
 
Rejestracja akcji serii E na kontach w KDPW nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii E przez sąd rejestrowy. 
 
Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku regulowanym (rynku równoległym GPW) 
w I kwartale 2008 r. Termin notowania akcji serii E na GPW zaleŜy głównie od terminu rejestracji sądowej akcji serii E. 
Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. W związku 
z powyŜszym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie PDA 
serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym). Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii E, 
Emitent złoŜy do KDPW wniosek o zamianę PDA serii E na akcje serii E. 
 
W przypadku gdy sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania akcji serii E, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu rejestrowego ukaŜe się ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu odmawiającej zarejestrowania 
podwyŜszenia kapitału zakładowego opublikowane w sposób w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Prospekt. 
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iŜ w sytuacji nie dojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku posiadacze PDA serii E 
otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny 
emisyjnej akcji serii E. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się 
powyŜszego ogłoszenia. 

6.2. RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAśNE, NA KTÓRYCH SĄ 
DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY, CO AKCJE 
OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU 

4 772 656 akcji Emitenta jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN PLVENTS00019. 

6.3. INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE 
LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO TWORZONE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO 
OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Nie istnieją papiery wartościowe, które są przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co 
tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 
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6.4. DANE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM 

Podmiotem posiadającym wiąŜące zobowiązania do działania w charakterze animatora w obrocie akcjami Emitenta na rynku 
wtórnym w celu podtrzymania płynności obrotu (animator) jest Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. 
Do obowiązków Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., jako członka giełdy – animatora emitenta w systemie notowań 
ciągłych na GPW S.A. naleŜy wspomaganie płynności notowań akcji Emitenta poprzez wprowadzanie przed określeniem 
kursu otwarcia i kursu zamknięcia oraz utrzymywanie w trakcie notowań ciągłych zleceń kupna i zleceń sprzedaŜy akcji 
Emitenta. Zlecenia nie mogą zawierać warunku limitu aktywacji. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. jako członek giełdy – 
animator emitenta nie moŜe składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji, w której występowałby on 
jednocześnie jako sprzedający i jako kupujący. 

6.5. DZIAŁANIA STABILIZACYJNE 

Oferujący oraz inne podmioty uczestniczące w oferowaniu nie planują przeprowadzenia działań związanych ze stabilizacją 
kursu Akcji Oferowanych przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. 
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7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ 

7.1. DANE NA TEMAT OFERUJĄCYCH AKCJE DO SPRZEDAśY ORAZ 
LICZBA I RODZAJ AKCJI OFEROWANYCH PRZEZ KAśDEGO ZE 
SPRZEDAJĄCYCH 

Przedmiotem Publicznej Oferty jest wyłącznie oferta akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta nie sprzedają, na podstawie niniejszego Prospektu, 
jakichkolwiek akcji będących w ich posiadaniu. Brak sprzedaŜy akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie wynika 
równieŜ z umowy typu lock – up. 

7.2. LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH 
PRZEZ KAśDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaŜ akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu obecnych 
akcjonariuszy. 

7.3. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAśY AKCJI TYPU „lock-up” 

Nie zostały podpisane Ŝadne umowy dotyczące zakazu sprzedaŜy akcji typu  „lock up” przez obecnych akcjonariuszy. 

8. KOSZTY OFERTY 
Emitent szacuje, Ŝe przy załoŜeniu, Ŝe zostaną objęte wszystkie akcje serii E, wpływy pienięŜne netto (po odliczeniu kosztów 
emisji) z emisji akcji serii E wyniosą 98,1 mln zł. 
Według szacunków Zarządu Emitenta koszty Publicznej Oferty wyniosą 2,1mln zł.  

9. ROZWODNIENIE 
Publiczna Oferta akcji nowej emisji serii E HAWE S.A. jest subskrypcją skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy 
Emitenta. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane Ofertą będzie kształtowało się w sposób wskazany w tabeli poniŜej. 
 

Tabela 9.1. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane Ofertą 
Struktura kapitału zakładowego przed 

emisją 
Struktura kapitału zakładowego po emisji 

Akcjonariusz 
Ilość akcji 

udział w kapitale i 
w głosach WZA 

Ilość akcji 
udział w kapitale i 

w głosach WZA 

Dotychczasowi Akcjonariusze 4 772 656 100,00% 4 772 656 4,76% 

Nowi Akcjonariusze     95 453 120 95,24% 

Ogólna liczba akcji 4 772 656 100,00% 100 225 776 100,00% 
 

PowyŜsze obliczenia zostały dokonane w oparciu o załoŜenie, Ŝe emisja osiągnie najwyŜszy zakładany poziom tj. 95 453 120 
akcji serii E oraz, Ŝe dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji serii E. 
W przypadku, jeśli dotychczasowi Akcjonariusze nie obejmą nowej oferty, a wszystkie oferowane Akcje serii E zostaną 
objęte przez nowych inwestorów, dotychczasowi akcjonariusze zachowają 4 772 656 akcji, które stanowić będą 4,76% 
wszystkich akcji Emitenta. 
W przypadku, gdy wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Emitenta skorzystają z przysługującego im prawa poboru i obejmą 
Akcje serii E, ich udział w kapitale Emitenta pozostanie bez zmian. 
 
Tabela 9.2 Akcjonariat po emisji* 

Struktura kapitału zakładowego przed 
emisją 

Struktura kapitału zakładowego po emisji 

Akcjonariusz 
Ilość akcji 

udział w kapitale i 
w głosach WZA 

Ilość akcji 
udział w kapitale i 

w głosach WZA 

Dotychczasowi Akcjonariusze 4 772 656 100,00% 4 772 656 4,76% 

PRESTO Sp. z  o.o.     31 526 820    31,46% 

Marek Falenta     14 006 780    13,98% 

Aneta Gajewska - Sowa      11 061 940    11,04% 

Pozostali nowi Akcjonariusze     38 857 580 38,77% 

Ogólna liczba akcji 4 772 656 100,00% 100 225 776 100,00% 

* Przy załoŜeniu, Ŝe zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, a podmioty posiadające prawa poboru uprawniające do objęcia akcji w liczbie powodującej 
przekroczenie progu 5% głosów na WZ po rejestracji podwyŜszenia  skorzystają w całości z przysługującego im prawa poboru. 
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10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJA 

Podmiotem, za pośrednictwem którego oferowane będą w ramach publicznej oferty akcji nowej emisji serii E Emitenta jest 
DM IDMSA z siedzibą w Krakowie. Ponadto DM IDMSA brał udział w sporządzaniu fragmentów niniejszego Prospektu 
emisyjnego, informacja o których została zamieszczona w pkt 1, cz. IV „Dokument Rejestracyjny” niniejszego Prospektu 
emisyjnego. 

Doradcą prawnym w związku z Publiczną Ofertą jest M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp.k. z siedzibą 
w Warszawie. Kancelaria dostarczała Emitentowi wyjaśnień i opinii prawnych w zakresie spraw związanych z emisją 
publiczną i obrotem papierami wartościowymi na rynku regulowanym. Ponadto Doradca prawny brał udział w sporządzeniu 
fragmentów niniejszego Prospektu emisyjnego, informacja o których została zamieszczona w pkt1, cz. IV „Dokument 
Rejestracyjny” niniejszego Prospektu emisyjnego. 
 

10.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB 
PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, 
ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT 

Nie były sporządzane raporty przez biegłych rewidentów, za wyjątkiem dotyczących wskazanych w prospekcie sprawozdań 
finansowych oraz prognoz finansowych. 

10.3. DANE NA TEMAT EKSPERTA 

Nie były podejmowane działania ekspertów związane z emisją. 

10.4. POTWIERDZENIE, śE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB 
TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH 
INFORMACJI 

Nie były uzyskiwane dodatkowe informacje od osób trzecich. 

10.5. STATUT HAWE S.A. 

S T A T U T 
 

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) 

 
 
Tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2007  z dnia 4 lipca 2007 roku. 
 
 

§ 1 
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Hawe Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skróconej firmy Hawe S.A. i wyróŜniającego ją znaku graficznego.  
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.  
 

§ 3 
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Spółka moŜe otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz moŜe 

uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach 
obowiązujących przepisów prawnych.  

 
§ 4 

Czas trwania spółki jest nieograniczony.  
 

§ 5 
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  
 
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

§ 6 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) 64.20 telekomunikacja, 
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b) 45 budownictwo, 
c) 74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 
d) 74.30.Z badania i analizy techniczne, 
e) 72.60.Z działalność związana z informatyką pozostała, 
f) 64.20.A telefonia stacjonarna i telegrafia, 
g) 64.20.B telefonia ruchoma, 
h) 64.20.C transmisja danych, 
i) 64.20.F telewizja kablowa, 
j) 64.20.G działalność telekomunikacyjna pozostała, 
k) 72.10.Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
l) 72.2 działalność zakresie oprogramowania,  
m) 72.30.Z przetwarzanie danych, 
n) 72.40.Z działalność związana z bazami danych, 
o) 71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego, 
p) 65.21.Z leasing finansowy, 
q) 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej, 
r) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
s) 74.40.Z reklama, 
t) 51 handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, 
u) 52 handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŜytku 

osobistego i domowego, 
v) 17 włókiennictwo, 
w) 18 produkcja odzieŜy i wyrobów futrzarskich, 
x) 19 produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych, 
y) 20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów 

uŜywanych do wyplatania, 
z) 21 produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, 
aa) 24 produkcja wyrobów chemicznych, 
bb) 25 produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, 
cc) 26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,  
dd) 27 produkcja metali, 
ee) 28 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, 
ff) 29 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
gg) 30 produkcja maszyn biurowych i komputerów, 
hh) 31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,  
ii) 32 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych , telewizyjnych i telekomunikacyjnych, 
jj) 33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, 
kk) 34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
ll) 35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego,  
mm) 36 produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
nn) 37 zagospodarowanie odpadów, 
oo) 15 produkcja artykułów spoŜywczych i napojów, 
pp) 22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
qq) 60 transport lądowy; transport rurociągowy,  
rr) 63 40 działalność agencji transportowych, 
ss) 01 1  uprawy rolne; ogrodnictwo włączając warzywnictwo,  
tt) 74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
uu) 50 sprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów 

samochodowych, 
vv) 65.2 pozostałe pośrednictwo finansowe, 
ww) 67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
xx) 67.20.Z działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, 
yy) 74.87.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

2. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.  
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki moŜe nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na 

zmianę. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie wymaga dla swej waŜności większości dwóch trzecich 
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 
§ 7 

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.772.656,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 
sześć złotych) i dzieli się na 4.772.656,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 
sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, tj.: 
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000, 
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0 000 001 do 4 039 156, 
c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000.  
d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500.  
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2. Akcje serii A, akcje serii C i akcje serii D wydane zostały w zamian za wkłady pienięŜne. 
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą 

„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B 
zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. 
5. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
6. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyŜszenie wartości nominalnej 

akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 
pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie 
ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

7. PodwyŜszony kapitał moŜe być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepienięŜnymi (aportem) lub ze środków 
własnych Spółki. 

8. Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§ 7a 
1. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niŜ 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych), a w jego ramach zostanie wyemitowane nie więcej niŜ 25.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda. 

2. Akcje serii C będą obejmowane przez posiadacza wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.
  

 
§ 8 

1. Spółka moŜe wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. Na Ŝądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje 

imienne nie jest dopuszczalna. 
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału 
zakładowego.  

 
 
ORGANY SPÓŁKI 

§ 9 
Organami Spółki są:  
1. Zarząd,  
2. Rada Nadzorcza,  
3. Walne Zgromadzenie. 
 
 
ZARZĄD 

§ 10 
1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.  
 

§ 11 
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
 

§ 12 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŜnieni są:   
a) jeŜeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,   
b) jeŜeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu  działających łącznie lub członek Zarządu 

działający łącznie z prokurentem.  
 

§ 13 
Członek Zarządu Spółki nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem 
organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.    

§ 14 
Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady 
Nadzorczej, na podstawie upowaŜnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się 
wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.  
 

§ 15 
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu Spółki moŜe zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. 
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne Ŝądanie kaŜdego z członków Zarządu. Posiedzenie 

Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania Ŝądania. 



 Prospekt Emisyjny 

 

HAWE S.A.  243 

JeŜeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania Ŝądania, 
wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

4. W zaproszeniu na posiedzenie naleŜy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. 
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom 

przewodniczy członek Zarząd wyznaczony przez Prezesa Zarządu.  
 

§ 16 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu.   
 

§ 17 
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, 
określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  
 
 
RADA NADZORCZA 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) 

lata. 
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego 

członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyŜej oraz 
postanowień § 19 poniŜej.   

 
§ 19 

1. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezaleŜnymi.  
2. Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezaleŜnym, o ile spełnia następujące przesłanki: 

a) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 
b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, 
c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 

zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 
d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub 

więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 
e) nie jest wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem małŜonka albo osobą pozostającą w stosunku 

przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, 
f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad Spółką, 
g) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub 

Podmiotem Powiązanym (bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub 
pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki), 

h) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był wspólnikiem obecnego lub byłego  biegłego rewidenta Spółki lub 
Podmiotu Powiązanego lub pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem wykonywał w tym 
zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu Powiązanego, 

i) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie 
posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich 
organach,  

j) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłuŜej niŜ przez 4 (cztery) kadencje. 
3. PowyŜsze warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał 

spełniać powyŜsze warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. 
4. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeŜeli jest Podmiotem Dominującym 

wobec Spółki, Podmiotem ZaleŜnym wobec Spółki lub Podmiotem ZaleŜnym wobec Podmiotu Dominującego wobec 
Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy: 
a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, takŜe na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego 

podmiotu, lub  
c) więcej niŜ połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub 

osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym 
pierwszym w stosunku zaleŜności.  

5. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot ZaleŜny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot 
jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty ZaleŜne od tego Podmiotu ZaleŜnego uwaŜa się równieŜ 
za Podmioty ZaleŜne od tego Podmiotu Dominującego. 

 
§ 20 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z 
członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej 
wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. 
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2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w kaŜdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z 
pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.  

 
§ 21 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.  
 

§ 22 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. 
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W 

przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje kaŜdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim 
przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady 
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.   

 
 

§ 23 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 
2. Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady 

zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła 
posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, 
podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami 
powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem 
nie później niŜ na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.  

4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady moŜe zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 
(trzy) dni przed terminem posiedzenia.  

5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba Ŝe na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyraŜą na to 
zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złoŜą podpisy na liście obecności. 

7. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw 
dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia 
wynagrodzenia.  

 
§ 24 

1. Z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2 poniŜej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyraŜenia 
zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy 
jej członkowie zostali zaproszeni.   

 
§ 25 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych 
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyŜej 
wymienionych osób.   

 
§ 26 

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych 
członków Rady Nadzorczej, jak równieŜ innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne 
uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
  
 

§ 27 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności: 

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, 
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia 

strat,  
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b, 
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d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
e) ustalanie liczby członków Zarządu, 
f) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 
g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o 

pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak równieŜ ustalanie premii członków Zarządu i zasad 
ich zatrudnienia w Spółce, 

i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 
j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 
k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach 

objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, 
l) wyraŜanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 
m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w 

razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, 
n) wyraŜanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie 

wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub 
spółki zaleŜnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od 
Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych 
walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

o) wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników majątkowych Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, na 
podstawie transakcji nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i wykraczających poza 
normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500 
000,00 (pięćset tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu danej transakcji,  

p) wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜanie nieruchomości (rozumianej takŜe jako uŜytkowanie wieczyste) 
lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych 
lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 
r) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów 

finansowych Spółki (budŜetów), 
s) wyraŜenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki udziałów lub akcji w 

innych spółkach, 
t) wyraŜenie zgody na zakładanie spółek zaleŜnych, 
u) wyraŜenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zaleŜną od Spółki a Członkiem Zarządu lub 

Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub 
Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami 
dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. 

 
 
 

§ 28 
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego 
mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu 
członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.  
 

§ 29 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.
  
 

§ 30 
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne 
Zgromadzenie.  
 
 
WALNE ZGROMADZENIE 

§ 31 
Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.   
 

§ 32 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie kaŜdego roku 

obrotowego. JeŜeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie 
danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 
(czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, jeŜeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złoŜenia stosownego Ŝądania 
przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie takie powinno zostać złoŜone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku 
zgłoszenia Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd 
powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) 
miesięcy od daty zgłoszenia Ŝądania.   

 
§ 33 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.   
 

§ 34 
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  
 

§ 35 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie 

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upowaŜnionych do tego 
przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. 

3. Walne Zgromadzenie moŜe uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.   
 

§ 36 
JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe 
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.  
 

§ 37 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy 
przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z 
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej 
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) 
głosów.   
 

§ 38 
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, 
wymagają następujące sprawy:  

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 
c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.  

 
 
GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 39 
1. Kapitały własne Spółki stanowią:  

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitały rezerwowe.  

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku 
obrotowego.  

 
§ 40 

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.  
 

§ 41 
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a 

jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.  
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, moŜe wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 42 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.  
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10.6. FORMULARZE 

ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII E HAWE S.A. 

Numer dowodu subskrypcji: …................................. 
Biuro maklerskie przyjmujące zapis (nazwa i adres): …........................................................ 

 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii E HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitowane akcje są akcjami 
zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł kaŜda, przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych 
w Prospekcie emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ……………………..................................................................... 
2. Miejsce zamieszkania (adres osoby prawnej): 

Kod:….....-…............ Miejscowość….................................................. 
Ulica: ….............................................................................. Numer domu / mieszkania: …...................... 

3. Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny): 
…………………………………....................................................................................... 

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)…..................................................................................... 
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:….................................. 
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 

…………………........................................................................................................................................................... 
7. Status dewizowy:*  � rezydent   � nierezydent 
8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu:…................................. .................................................. ….......... 

(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………….) 

9. Liczba subskrybowanych Akcji:…..............................................................................................................................…............. 
(słownie: ………......................................................................... ............................................................................................... ) 

10. Wysokość wpłaty na Akcje: ……………………………zł 
(słownie: ….......................................................................................................................) 

11. Forma wpłaty na Akcje Oferowane: …..................................................................................................... 
12. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku* 

� gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy 
� przelewem na rachunek:  
właściciel rachunku….............................................................................. 
rachunek w …............................. nr rachunku …..................................................................................... 
� inne: …............................................................................................................................................. 

13. Firma inwestycyjna, kod firmy inwestycyjnej i nr rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…. 

14. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*. 
� Tak*     � Nie* 

 
15. � Zapis Podstawowy*  � Zapis dodatkowy*  � Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu* 
 
Oświadczenie Inwestora: Ja niŜej podpisany(a), oświadczam Ŝe zapoznałem(am) się z treścią Prospektu emisyjnego 
HAWE S.A., akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treść Statutu HAWE S.A. i wyraŜam zgodę na jego 
brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami 
zawartymi w Prospekcie emisyjnym oraz na zdeponowanie Akcji serii E na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru. 
Nie przydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby moŜe nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 
przydziału akcji opisanych w Prospekcie. WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia emisji akcji serii E. 
 
 

 

Data i podpis Inwestora 

 

Data przyjęcia zapisu  
Oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis 

* właściwe pole odznaczyć X 
Oświadczenie Inwestora**: 

Ja niŜej podpisany(a), oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na umowne potrącenie przysługującej mi wierzytelności wobec Hawe 
S.A. z tytułu wykupu obligacji Hawe S.A. wraz z odsetkami i dodatkową premią z wierzytelnością Hawe S.A. z tytułu wpłat 
na akcje serii E. 
 
 

________________________ 
Data i podpis Inwestora 

______________________________________________ 
Data przyjęcia zapisu  

Oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis 
** Niniejsze oświadczenie podpisuje Inwestor dokonujący opłacenia akcji serii E w drodze  umownego potrącenia wierzytelności. 
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10.7. LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH DM IDMSA PRZYJMUJĄCYCH 
ZAPISY NA AKCJE  

 
Lp. Biuro maklerskie Adres Miasto Telefon 

1 DM IDMSA Mały Rynek 7 31-041 Kraków (12) 397-06-20 

2 DM IDMSA 
ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego 29 

32-300 Olkusz (32) 625-73-75 

3 DM IDMSA ul. Wałowa 16 33-100 Tarnów (14) 632-60-15 

4 DM IDMSA ul. Nowogrodzka 62 b 02-002 Warszawa (22) 489-94-50 

5 DM IDMSA ul. Batorego 5 47-400 Racibórz (32) 459-44-65 

6 DM IDMSA Rynek 36B II piętro 48-300 Nysa (77) 409-11-25 

7 DM IDMSA ul. Zwycięstwa 2 42-700 Lubliniec (34) 351-38-05 

8 DM IDMSA ul. Zwycięstwa 14 44-100 Gliwice (32) 333-15-85 

9 DM IDMSA ul. Bednarska 5 43-200 Pszczyna (32) 449-35-15 

10 DM IDMSA ul. Kościuszki 30 40-048 Katowice (32) 609-04-85 

11 DM IDMSA ul. 3 maja 18/2 20-078 Lublin (81) 528-61-85 

12 DM IDMSA ul. Spółdzielcza 14 58-100 Świdnica (74) 858-39-55 

13 DM IDMSA ul. Dąbrowskiego 7, lokal 11 42-200 Częstochowa (034) 321-45-45 

14 DM IDMSA ul. Bukowska 12 60-810 Poznań (061) 622-18-10 

15 DM IDMSA ul. Piłsudskiego 5 90-368 Łódź (042) 631-09-86  

16 DM IDMSA Stary Rynek 7 09-400 Płock (024) 262-20-47 

17 DM IDMSA ul. Jagiellońska 85/3 70-437 Szczecin (091) 434-51-78 

18 DM IDMSA ul. Świdnicka 18/20 50-068 Wrocław (071) 341-82-37  
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10.8. SŁOWNICZEK 

Objaśnienia uŜytych pojęć i skrótów 
Akcje / Akcje Oferowane 

akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości 
nominalnej 1 złoty kaŜda akcja, nie większej niŜ 95 453 120 
(dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy 
tysiące sto dwadzieścia) akcji, emitowane w ramach 
subskrypcji zamkniętej na podstawie Uchwały Nr 23/07 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka 
Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 
3/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE 
Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2007 r. 

Doradca Prawny M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp.k. 
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa 
 

Dyrektywa w sprawie prospektu Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego 
publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i 
zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 345 z 
31.12.2003) 

ESPI Elektroniczny System Przekazywania Informacji, o którym 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 
lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych 
słuŜących do przekazywania niektórych informacji przez 
podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów 
Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188), zarządzany 
przez Komisję, słuŜący do przekazywania raportów 
bieŜących i okresowych.  

EUR Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda / GPW / Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa / Grupa Kapitałowa Grupa kapitałowa, którą tworzy HAWE Spółka Akcyjna 
(w rozumieniu Ustawy o rachunkowości) 

KDPW / Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

Kodeks cywilny / KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.) 

Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296, z późn. zm.) 

Kodeks spółek handlowych / KSH / k.s.h. / Ksh Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 

Komisja / KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – poprzednik 
Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie publicznego 
obrotu papierami wartościowymi 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR / MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
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NWZ / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka 
Akcyjna 

NBP Narodowy Bank Polski 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. 
Organisation for Economic Co-operation and Development) 

Oferujący / DM IDMSA 

 

firma inwestycyjna Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w 
Krakowie, Mały Rynek 7,  za pośrednictwem której został 
udostępniony do publicznej wiadomości Prospekt emisyjny 
oraz w ramach Publicznej Oferty oferowane są akcje nowej 
emisji serii E HAWE S.A. 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

PDA / Prawo do Akcji 
Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do 
otrzymania, nie mających formy dokumentu, Akcji Serii E, 
powstające z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii E i 
wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie 
papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się 
postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 
podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru 
przedsiębiorców 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PLN / zł / złoty jednostka monetarna, legalny środek płatniczy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 

PBT Hawe, PBT Hawe Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Legnicy, spółka zaleŜna od Emitenta 

POK DM IDMSA Punkty Obsługi Klientów IDM SA wyznaczone do obsługi 
Oferty Akcji E nie objętych w ramach prawa poboru  

Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 

Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 
141, poz. 1178, z późn. zm.) 

Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.) 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o 
rachunkowości 

Prospekt emisyjny / Prospekt Niniejszy jedynie prawnie wiąŜący dokument sporządzony 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, 
zawierający informacje o Ofercie publicznej, Emitencie, 
Akcjach oferowanych, na który składa się Spis treści, 
Podsumowanie, Czynniki Ryzyka, Dokument Rejestracyjny 
oraz Dokument Ofertowy  

Publiczna Oferta / Publiczna Oferta Akcji serii E / Oferta 
Publiczna  

Oferta objęcia, w formie subskrypcji zamkniętej, nowych 
akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 złoty 
kaŜda akcja, w liczbie nie większej niŜ 95 453 120 
(dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy 
tysiące sto dwadzieścia) akcji, na warunkach określonych 
w Prospekcie emisyjnym 
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Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna 

Regulamin GPW / Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA przyjęty Uchwałą Rady Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 
stycznia 2006 r. Obowiązuje od 24 stycznia 2006 r. 

Rekomendacje CESR Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o 
prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 2005 r. przez 
Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych (CESR) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. wdraŜające Dyrektywę 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia 
przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149) 

Rozporządzenie o raportach bieŜących i okresowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1774) 

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Spółka / Emitent / HAWE S.A. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie składającą 
propozycję publicznego nabycia akcji nowej emisji serii E 

Statut / Statut Emitenta Statut HAWE Spółka Akcyjna 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego  - przyjęte 
Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie Nr 4/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. Obowiązują 
od 24 stycznia 2006 r. Wg stanu prawnego na dzień 30 
sierpnia 2007 r. 

UE Unia Europejska 

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie / Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późn. 
zm.) 

Ustawa o ofercie / Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331.)  

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. Nr 225, poz. 1635) 
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Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. 
zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. 
zm.) 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku, Nr 
68, poz. 459 z późn. zm.) 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie Spółki / 
Walne Zgromadzenie Emitenta 

Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna 

WIBOR Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa 
przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów 
międzybankowych. WIBOR ustalany jest codziennie jako 
średnia arytmetyczna notowań największych uczestników 
rynku pienięŜnego publikowany w prasie ekonomicznej w 
odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – 
pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu 
transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) 
oraz w przeliczeniu na okres: tygodnia (1W), 1 miesiąca 
(1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M) 

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru, do 
którego uprawnieni są akcjonariusze Emitenta w dniu 
ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa 
poboru do momentu złoŜenia zapisu na Akcje Oferowane 
oraz osoby, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich 
zbycia do momentu złoŜenia zapisu na Akcje Oferowane 

Zapis Dodatkowy Zapis na Akcje serii E nie objęte w ramach Zapisów 
Podstawowych, do którego uprawnieni są akcjonariusze, 
którym słuŜy prawo poboru, składany jednocześnie w 
terminie wykonania prawa poboru w liczbie nie większej niŜ 
wielkość emisji 

Zarząd / Zarząd Spółki / Zarząd Emitenta Zarząd HAWE Spółka Akcyjna 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
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Słowniczek pojęć branŜowych 

CAS ang. Conditional Access System, system, dzięki któremu 
elektroniczna transmisja cyfrowych mediów, najczęściej w 
telewizji satelitarnej bądź cyfrowej, jest dostępna tylko dla 
upowaŜnionych odbiorców. Sygnał jest szyfrowany i 
niedostępny dla nieuprawnionych osób. Set-top-box (STB) 
zawierający moduł warunkowego dostępu jest wymagany, 
aby abonent mógł odebrać i odkodować sygnał. 

CATV ang. Cable Television, telewizja kablowa 

CCITT ang. Consultative Committee International Telegraphy and 
Telephony, organizacja ta zastąpiona została dnia 1 marca 
1993 roku przez ITU-T 

DSL ang. Digital Subscriber Line, cyfrowa linia abonencka, 
rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu 

DWDM ang. Dense Wavelength Division Multiplexing, technika 
umoŜliwiająca zwiększenie przepustowości łącza 
światłowodowego przez zwielokrotnienie fali świetlnej 

fala lambda, Lambda, λ Jednostka transportu związana z technologią DWDM 
oznaczająca pojedynczy kanał optyczny wykorzystywany do 
transferu danych (w światłowodzie moŜe być 
transportowana wielokrotność tej jednostki); w praktyce taki 
kanał w przypadku DWDM ma przepustowość 2,5Gbit/s lub 
10Gbit/s 

HFC ang. Hybryd Fibre-Coaxial, hybrydowa sieć wykorzystująca 
medium światłowodowe i róŜnego rodzaju koncentryczne 
kable sygnałowe 

IP ang. Internet Protocol, protokół komunikacyjny 
wykorzystywany powszechnie w sieci Internet 

IP peering Wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych 
na zasadach partnerskich 

IPTV ang. Internet Protocol Television, usługa polegająca na 
dostarczaniu sygnału telewizyjnego i wideo w sieci IP 

ISP ang. Internet Service Provider, dostawca usług 
internetowych 

ITU-T ang. International Telecommunication Union - 
Telecommunication Standardization Sector, to Sektor 
Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacji, zajmujący się tworzeniem wysokiej 
jakości standardów, obejmujących wszystkie dziedziny 
telekomunikacji 

LMDS ang. Local Multipoint Distribution Services, technologia 
szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu 
lub transmisji danych, wykorzystująca transmisję radiową w 
paśmie wyŜszych częstotliwości (26-29 GHz), w obrębie 
obszaru o promieniowaniu kilku kilometrów od stacji 
bazowej, system z rodziny punkt wielopunkt 

Łącze GE Akronim od GigabitEthernet, łącze zakończone interfejsem 
w technologii Ethernet o przepustowości maksymalnej 
równej 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) 
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MPLS Ang. Multiprotocol Label Switching, technologia stosowana 
przez routery, w której routing pakietów został zastąpiony 
przez tzw. przełączanie etykiet. Na brzegu sieci z 
protokołem MPLS do pakietu dołączona jest dodatkowa 
informacja zwana etykietą (ang. Label). Routery po 
odebraniu pakietu z etykietą (jest to z punktu widzenia 
danego routera etykieta wejściowa) uŜywa jej jako indeksu 
do wewnętrznej tablicy etykiet, w której znajduje się 
następny punkt sieciowy (ang. next hop) oraz nowa etykieta 
(etykieta wyjściowa). Etykieta wejściowa jest zastępowana 
wyjściową i pakiet jest wysyłany do następnego punktu 
sieciowego (np. do następnego routera). JeŜeli następny 
router nie obsługuje protokołu MPLS etykieta jest usuwana. 

MVNO ang. Mobile Virtual Network Operator – operator nie 
posiadający własnej infrastruktury sieciowej, 
wykorzystujący sieć tradycyjnych operatorów w celu 
świadczenia swoich usług. 

SDH ang. Synchronous Digital Hierarchy, Synchroniczna 
Hierarchia Systemów Cyfrowych, technologia sieci 
transportu informacji, charakteryzująca się tym, Ŝe 
wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w 
trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do 
nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem. Sieci 
SDH są obecnie jedynym sposobem na przesyłanie danych 
cyfrowych do odległych lokalizacji, dzięki temu, Ŝe 
pozwalają na odwzorowanie wielu typów sygnałów, o 
niŜszych przepływnościach, niezsynchronizowanych z SDH, 
do struktur synchronicznych 

Sieć NDS Numer dostępu do sieci (cztero- lub pięciocyfrowy numer 
wybierany przy kaŜdym połączeniu telefonicznym), 
potocznie zwany prefiksem 

Standard SS7 Zbiór protokołów stosowanych w sieciach 
telekomunikacyjnych. Architektura systemu sygnalizacji 
została określona przez CCITT w 1981 r.; identyfikuje i 
określa, jaką funkcjonalność musi posiadać cyfrowa sieć 
sygnalizacyjna oraz jakich protokołów naleŜy uŜyć aby 
umoŜliwić jej poprawne działanie 

STB ang. Set-Top-Box, elektroniczne urządzenie podłączane do 
telewizora oraz sieci usługowej. UmoŜliwia odtwarzanie 
wideo, dźwięku, przeglądanie stron internetowych czy 
granie w gry komputerowe itp. 

STM Jednostka transportowa SDH, oznaczająca odpowiednią 
wielkość przepływności, np. STM-1 (155,52Mbit/s), STM-4 
(622,08Mbit/s), STM-16 (2488,32Mbit/s), STM-64 
(9953,28Mbit/s) 

Switch Przełącznik, urządzenie łączące segmenty sieci IP 

Usługa kolokacji Usługa udostępniania klientowi pomieszczeń oraz zasobów 
niezbędnych do działania jego urządzeń w wyznaczonym 
miejscu sieci operatora 

TCP/IP ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol, jest 
pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów 
komunikacyjnych współczesnych sieci komputerowych. 
Najczęściej obecnie wykorzystywany standard sieciowy, 
stanowiący podstawę współczesnego Internetu. Nazwa 
pochodzi od dwóch najwaŜniejszych jego protokołów: TCP 
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oraz IP 

VoD ang. Video on Demand, w dosłownym tłumaczeniu „wideo 
na Ŝądanie”, usługa umoŜliwiająca oglądanie nadawanego 
materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania 
dźwiękowego w wybranym przez uŜytkownika czasie, 
późniejszym niŜ czas emisji 

VoIP ang. Voice over Internet Protocol, technologia 
umoŜliwiająca przesyłanie dźwięku (głosu) za pomocą łączy 
internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących 
protokół IP, popularne nazywana telefonią internetową 
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WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 
 

W Prospekcie emisyjnym Hawe S.A. zostały zamieszczone następujące odesłania: 

1. Do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za trzeci kwartał 2007 r., które zostało 
zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: www.hawesa.pl; 

2. Do prospektu emisyjnego związanego z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 
serii B, który został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta: www.hawesa.pl; 

3. Do raportu bieŜącego nr 82/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r., zawierającego korektę prognozy opublikowanej w 
prospekcie emisyjnym związanym z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta: www.hawesa.pl; 

4. Do raportu bieŜącego nr 2/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r., zawierającego wyniki szacunkowe za 2007 r., który 
został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta: www.hawesa.pl. 

 


