Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego
za III kwartał 2007 roku

Sporządzona zgodnie z §91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209,
poz. 1744.).

1. Wybrane
dane finansowe, zawierające
podstawowe
pozycje
skróconego sprawozdania finansowego (równieŜ przeliczone na euro)
tys. zł

Wybrane dane finansowe

w tys. EUR

3 kwartały
3 kwartały
3 kwartały
3 kwartały
narastająco okres narastająco okres narastająco okres narastająco okres
od 01-01-2007
od 01-01-2006
od 01-01-2007
od 01-01-2006
do 30-09-2007
do 30-09-2006
do 30-09-2007
do 30-09-2006

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Hawe SA
I. Przychody ze sprzedaŜy

18 856

6 798

4 921

1 735

II. Zysk z działalności operacyjnej

(2 129)

1 445

(556)

377

III. Zysk przed opodatkowaniem

(2 554)

734

(667)

187

(4 295)

575

(1 121)

147

IV. Zysk netto
V. Ilość akcji (w szt.)
VI. Zysk netto na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
VII. Przepływy pienięŜne netto z
działalności operacyjnej
VIII. Przepływy pienięŜne netto z
działalności inwestycyjnej
IX. Przepływy pienięŜne netto z
działalności finansowej
X. Przepływy pienięŜne netto razem

XI. Aktywa obrotowe
XII. Aktywa trwałe

4 772 656

4 772 656

(0,90)

(0,23)

(20 069)

(4 828)

(5 238)

(1 233)

(9 431)

(4 757)

(2 462)

( 1 214)

30 884

9 529

8 061

2 433

1 384

(56)

361

(14)

Stan na 30.09.2007

Stan na 31.12.2006

Stan na 30.09.2007

Stan na 31.12.2006

50 352

34 156

13 329

8 915

73 094

32 334

19 350

8 440

123 446

66 490

32 679

17 355

XIV. Zobowiązania
krótkoterminowe

37 044

29 689

9 806

7 749

XV. Zobowiązania długoterminowe

16 090

12 846

4 259

3 353

XVI. Kapitał własny

70 312

23 955

18 614

6 253

XIII. Aktywa razem
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Wybrane dane finansowe

tys. zł
w tys. EUR
3 kwartały
3 kwartały
3 kwartały
3 kwartały
narastająco
narastająco okres narastająco okres narastająco okres
okres
od 01-01-2006
od 01-01-2007
od 01-01-2006
od 01-01-2007
do 30-09-2006
do 30-09-2007
do 30-09-2006
do 30-09-2007

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Emitenta
I. Przychody ze sprzedaŜy

o

o

o

o

(1 822)

(78)

(476)

(20)

III. Zysk przed opodatkowaniem

(1 836)

7 201

(479)

1 838

IV. Zysk netto

(1 831)

6 854

(478)

1 750

4 772 656

500 000

4 772 656

500 000

(0,38)

13,71

(0,10)

3,50

(2 130)

(2 688)

(556)

(702)

(30 902)

72 770

(8 065)

18 994

26 690

(65 026)

6 966

(16 600)

(6 342)

5 056

(1 655)

1 291

II. Zysk z działalności operacyjnej

V. Ilość akcji (w szt.)
VI. Zysk netto na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
VII. Przepływy pienięŜne netto z
działalności operacyjnej
VIII. Przepływy pienięŜne netto z
działalności inwestycyjnej
IX. Przepływy pienięŜne netto z
działalności finansowej
X. Przepływy pienięŜne netto razem

Stan na 30.09.2007

XI. Aktywa obrotowe

Stan na 31.12.2006

14 711

Stan na 30.09.2007

7 220

3 894

Stan na 31.12.2006

1 884

XII. Aktywa trwałe

309 194

309

81 851

81

XIII. Aktywa razem

323 905

7 529

85 745

1 965

12 795

97

3 387

25

125

129

33

34

310 985

7 303

82 325

1 906

XIV. Zobowiązania
krótkoterminowe
XV. Zobowiązania długoterminowe
XVI. Kapitał własny

2. Opis organizacji grupy kapitałowej
jednostek podlegających konsolidacji.

Emitenta,

ze

wskazaniem

Na dzień 30 września 2007 roku do Grupy Kapitałowej Hawe SA naleŜały następujące
podmioty:
Hawe S.A. – jednostka dominująca pod względem prawnym (na potrzeby konsolidacji
zgodnie z MSSF traktowana jako jednostka zaleŜna (przejęcie odwrotne)
PBT Hawe Sp. z o.o. – uznana jako jednostka dominująca na potrzeby konsolidacji
zgodnie z MSSF 3 (przejęcie odwrotne)
Fone Sp. z o.o. – jednostka zaleŜna
Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o. – jednostka zaleŜna na dzień 30 czerwca 2007
(wyłączona z konsolidacji ze względu na nieistotność sumy bilansowej i obrotów) nie była
juŜ na dzień 30 września jednostka zaleŜną – wszystkie posiadane udziały zostały zbyte
w dniu 2 lipca 2007 roku.
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Spółki zaleŜne konsolidowane są metodą pełną:
Hawe S.A.
Pełna nazwa:
Forma prawna:
Kapitał zakładowy
Rejestracja:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Strona www:
Data powstania:
NIP:
REGON:
Zarząd:

HAWE Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
4.772.656,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 4.772.656 akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda
3 lipca 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121430
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
22 501 67 50
22 501 67 51
info@hawesa.pl
www.hawesa.pl
3 lipca 2002 roku
527-23-80-580
15197353
Marek Rudziński
- Prezes Zarządu
Andrzej Laskowski
- Członek Zarządu

Spółka posiada 100% udziałów w PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Do 2 października 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. posiadała 100% udziałów w przejętej
w 2006 roku spółce Fone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

HAWE S.A.
100%
PBT Hawe Sp. z o.o.
100%
Fone Sp. z o.o.

PBT Hawe Sp. z o.o.
Pełna nazwa:
Forma prawna:
Kapitał zakładowy
Rejestracja:

Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Strona www:
Data powstania:
NIP:
REGON:
Udziałowcy:
Zarząd:

Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Technicznego
„Hawe”
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.547.616,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 8.956 udziałów
o wartości nominalnej 1.736,00 zł kaŜdy
24 kwietnia 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000108425
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica
76 851 21 31
76 851 21 33
office@pbthawe.eu
www.pbthawe.eu
18 października 1990 roku
691-020-23-18
004052152
Hawe S.A. - 100% udziałów
Mariusz Ładysz
- Prezes Zarządu
Piotr Kubaszewski
- Członek Zarządu
Roman Sztuba
- Członek Zarządu
Jarosław Szpytko
- Członek Zarządu
Krzysztof Surgut
- Członek Zarządu
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Fone Sp. z o.o.
Pełna nazwa:
Forma prawna:
Kapitał zakładowy
Rejestracja:

Adres:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Strona www:
Data powstania:
NIP:
REGON:
Udziałowcy:
Zarząd:

„Fone” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
500.000 zł, w pełni opłacony podzielony na 1.000 udziałów o wartości
nominalnej 500,00 zł kaŜdy
18 grudnia 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000143177
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
71 364 74 00
71 364 74 01
fone@fone.pl
www.fone.pl
18 grudnia 2002
894-27-40-155
932845871
PBT Hawe Sp. z o.o. – 100% udziałów
Krzysztof Surgut
- Prezes Zarządu

Ponadto PBT Hawe Sp. z o.o. posiadała 35% udziałów w spółce Polskie Sieci
Optyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, która 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..
Biegłym Rewidentem badającym sprawozdania HAWE S.A. i spółek Grupy Kapitałowej
jest firma PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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
W dniu 3 września 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PBT
Hawe Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na połączenie spółek
PBT Hawe Sp. z o.o. z Fone Sp. z o.o..
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 2 października 2007 r. 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. została przejęta przez PBT Hawe Sp. z o.o. w październiku
2006 r. poprzez wniesienie aportem 100% udziałów w Fone Sp. z o.o. w zamian
za udziały PBT Hawe Sp. z o.o. Intencją przejęcia 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.
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3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej,
w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub
sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji
długoterminowych,
podziału,
restrukturyzacji
i
zaniechania
działalności.
W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała działania związane z rozpoczęciem
nowej działalności, niezwiązanej z wcześniejszym 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. w ramach Grupy Kapitałowej,
wykorzystując do tego jej majątek i wiedzę.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Hawe S.A. podtrzymuje prognozę
skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Hawe S.A. na rok 2007
opublikowaną w raporcie bieŜącym nr 82/2007 w dniu 6 sierpnia 2007 roku.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
poprzez podmioty zaleŜne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta wraz ze wskazaniem liczby
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu.
Według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2007 roku akcjonariuszami
posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA byli:
Liczba
posiadanych
akcji
PRESTO Sp. z o.o.

Udział w
kapitale
zakładowym
[%]

Liczba głosów

Udział w
ogólnej liczbie
głosów
[%]

1.566.271

32,82%

1.566.271

32,82%

Marek Falenta

700.339

14,67%

700.339

14,67%

Piotr Mazurkiewicz

607.277

12,72%

607.277

12,72%

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich
(opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmiany stanu
posiadania
Według stanu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2007 roku w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących były następujące ilości akcji Spółki:
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Liczba
Pełniona funkcja posiadanych
akcji
Marek Rudziński

Wartość
nominalna
posiadanych
akcji

Zmiana
stanu
posiadania
w II kw.
2007

Prezes Zarządu

0

0,00

-25.000

Andrzej Laskowski

Członek Zarządu

0

0,00

0

Robert Szydłowski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

0

0,00

0

Waldemar Falenta

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

0

0,00

0

Jarosław Dziewa

Członek Rady
Nadzorczej

0

0,00

0

Krzysztof Jajuga

Członek Rady
Nadzorczej

0

0,00

0

Jarosław Marek
Janiszewski

Członek Rady
Nadzorczej

0

0,00

0

Grzegorz
Leszczyński

Członek Rady
Nadzorczej

0

0,00

0

Prezes Marek Rudziński posiada 25.000 jednostkowych Praw Poboru, które uprawniają
do objęcia 500.000 akcji serii E Spółki.
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki
W okresie od 1 lipca 2007r. do 30 września 2007 roku oraz na dzień publikacji raportu
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowały w następującym składzie:
Marek Rudziński
Andrzej Laskowski

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu

Robert Szydłowski
Waldemar Falenta
Jarosław Dziewa
Krzysztof Jajuga
Jarosław Janiszewski
Grzegorz Leszczyński

–
–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.
Komitety Rady Nadzorczej:
 Komitet Audytu w składzie:
Krzysztof Jajuga
- Przewodniczący Komitetu,
Jarosław Dziewa
- Członek Komitetu.
 Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:
Jarosław Janiszewski - Przewodniczący Komitetu,
Waldemar Falenta
- Członek Komitetu.
W dniu 22 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady
Nadzorczej Panów Grzegorza Leszczyńskiego i Piotra Mazurkiewicza. Powołanie Pana
Piotra Mazurkiewicza okazało się niewaŜne ze względu na fakt, Ŝe na dzień 22 czerwca
2007 roku Pan Piotr Mazurkiewicz pozostawał prezesem zarządu spółki zaleŜnej
od Emitenta – Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.o.. Pan Piotr Mazurkiewicz złoŜył rezygnację
z pełnienia funkcji członka zarządu PSO Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2007 roku. [Art.
387 § 3 Kodeksu spółek handlowych zabrania jednoczesnego pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej i członka zarządu spółki zaleŜnej.]
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7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym
dla
postępowania
arbitraŜowego
lub
organem
administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności
Emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, których wartość stanowi
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem:
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty
wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz
stanowiska Emitenta,
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz
wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem
łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz
wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz,
w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań
i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron
wszczętego postępowania;
W III kwartale 2007 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania
dotyczące zobowiązań ani wierzytelności Hawe S.A. lub spółek zaleŜnych, których
jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Hawe
S.A.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zaleŜną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli
wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji
zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO – jeŜeli nie
są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich
charakter i warunki z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej
przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną.
W dniu 20 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
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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.
Ponadto poza obligacjami i umowami poŜyczki wymienionymi w punkcie 9 nie wystąpiły
nietypowe transakcje z podmiotami powiązanymi.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji –
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego
podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji
stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i PBT Hawe Sp. z o.o.
W dniu 22 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliła
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. udzieliła
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.
Po zamknięciu okresu sprawozdawczego, w dniu 12 października 2007 roku została
zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliła 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
zawarta została umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliła 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.
Umowy poŜyczek zawarte pomiędzy HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o.
W dniu 24 lipca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliła
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 27 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliła
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 HAWE S.A. – umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł. Termin spłaty
poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka została udzielona celem
dokonania przez Fone Sp. z o.o. zapłaty za nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość.
W dniu 3 kwietnia 2007 roku Fone Sp. z o.o. dokonała spłaty części poŜyczki w kwocie
1.710 tys. zł. Spłata pozostałej części poŜyczki, w kwocie 376,2 tys. zł, 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. zł, został przesunięty do dnia 31
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grudnia 2007 roku. PoŜyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej
wynoszącej 6% rocznie.
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy PRESTO Sp. z o.o. a PBT Hawe Sp. z o.o.
W dniu 28 czerwca 2007 r. PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła z PRESTO Sp. z o.o. – znacznym
akcjonariuszem Emitenta – umowę poŜyczki kwoty 2.000 tys. zł. Termin spłaty poŜyczki
wyznaczono na dzień 4 lipca 2008 r. PoŜyczka była oprocentowana według stałej stopy
procentowej wynoszącej WIBOR6M + 2% rocznie.
PoŜyczka została spłacona w całości w dniu 22 sierpnia 2007 roku.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego
sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich
zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości
realizacji zobowiązań przez Emitenta.
W dniu 22 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. podjęło
decyzję o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyŜszą niŜ
99.861.420,00 zł poprzez publiczną emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1,00 zł kaŜda, w liczbie nie wyŜszej niŜ 99.861.420. Cena emisyjna Akcji serii
E będzie wynosiła 1,05 zł. 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 Akcji serii E.
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 14 września 2007 roku Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki dokonał
rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25.000,00 zł, to jest
z kwoty 4.747.656,00 zł do kwoty 4.772.656,00 zł oraz o rejestracji emisji akcji serii
C zwykłych na okaziciela w liczbie 25.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. Cena
emisyjna 1 akcji wyniosła 1,00 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. Po zarejestrowaniu
zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.772.656,00 zł. Ogólna liczba głosów
wynikająca ze wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji wynosi 4.772.656.
Rejestracja nie wpłynęła w znaczący sposób na zmianę struktury kapitału zakładowego.
W dniu 19 października 2007 roku złoŜony został do Komisji Nadzoru Finansowego
prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na
okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz praw do akcji serii E.
W dniu 31 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A.
podjęło decyzję o doprecyzowaniu wysokości podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
i liczby akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii E emitowanych na podstawie
uchwały nr 23/07 z dnia 22 czerwca 2007 roku w celu uniknięcia moŜliwych wątpliwości
interpretacyjnych. NWZ doprecyzowało, Ŝe podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki
nastąpi o kwotę nie wyŜszą niŜ 95.453.120,00 złotych, w wyniku objęcia maksymalnie
95.453.120 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty
kaŜda. 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.
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11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ
na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwartału.
W dniu 2 października 2007 r. 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.. Intencją połączenia jest wykorzystanie majątku
i wiedzy Fone Sp. z o.o. do rozpoczęcia świadczenia usług teleinformatycznych
i telekomunikacyjnych na sieci światłowodowej PBT Hawe Sp. z o.o..
W okresie od lipca do października 2007 roku trwały intensywne prace związane
z uruchomieniem kompleksowego rozwiązania systemu telewizji cyfrowej (IPTV).
Zakupiona i wdroŜona technologia pozwoli na rozpoczęcie w IV kwartale 2007 roku
oferowania usług kompleksowego dostarczania telewizji w formacie cyfrowym
operatorom telewizji kablowej i dostawcom usług dostępu do sieci internet.
W czerwcu 2007 roku PBT Hawe Sp. z o.o. zaprosiła wybrane firmy branŜy
telekomunikacyjnej do składania ofert na zakup jednej spośród trzech posiadanych
linii rurociągu teletechnicznego w relacji: Sochaczew – Konin – Gniezno – Poznań –
Gorzów Wlkp. – Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk; Gorzów Wlkp. – Słubice;
Szczecin - Kołbaskowo o łącznej długości linii 1.286 km. Zarząd Spółki zakłada,
Ŝe rozmowy z potencjalnymi nabywcami powinny zakończyć się na przełomie 2007
i 2008 roku.
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