
RB-W 17 2012HAWE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2012

Data sporządzenia: 2012-02-13

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej HAWE na 2012 rok. (RB-17/2012)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości 

prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej HAWE (dalej „HAWE”) na 2012 rok (dalej: „Prognoza wyników 

finansowych HAWE” lub „Prognoza”), która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, będący jego 

integralną częścią.

Prognoza wyników finansowych HAWE została sporządzona w oparciu o budżety spółek zależnych HAWE 

Telekom Sp. z o.o. oraz HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (dalej: „Spółki Zależne”), Spółki na rok 2012 rok oraz 

szacunkowe wyniki HAWE za rok 2011. Prognoza została przygotowana w ujęciu skonsolidowanym.

Prognoza  została przygotowana w oparciu o: i) zakładane przez HAWE harmonogramy realizacji  programów 

budowy sieci szerokopasmowych na terenie Polski, ii) zakładane przez HAWE harmonogramy inwestycji 

w infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce oraz iii) planowane przez HAWE zapotrzebowanie na infrastrukturę 

telekomunikacyjną.

W prognozie wyników finansowych na rok obrotowy 2012 założono, że do końca roku obrachunkowego nie 

wystąpią istotne zmiany mające wpływ na rynek finansowy, na którym Spółka prowadzi działalność, w tym 

w szczególności stabilne pozostaną kursy wymiany walut EUR oraz USD oraz zachowany zostanie obecny 

poziom rynkowych stóp procentowych.

Prognoza nie uwzględnia ewentualnych przejęć i procesów konsolidacyjnych na rynku telekomunikacyjnym.

Zarząd HAWE S.A. będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników finansowych 

i w okresach kwartalnych dokonywał oceny możliwości ich realizacji. Zarząd Spółki będzie informował 

o możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych wraz z publikacją danych finansowych za 

I kwartał 2012 roku, za I półrocze 2012 roku oraz za III kwartał 2012 roku. 

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana w oparciu o analizę przychodów ze 

sprzedaży, kosztów działalności, poniesionych nakładów inwestycyjnych, realizacji zakładanych projektów oraz 

uwarunkowań rynkowych mających wpływ na możliwość osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. 

W przypadku, gdy jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 10% zostanie przedstawiona 

aktualizacja prognozy w trybie raportu bieżącego.

Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

Podstawa prawna: 

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539)

- § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 ust. 1 w zw. z §  5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
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