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Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 16 sierpnia 2012 roku) Spółka otrzymała podpisaną w dniu 25 lipca 2012 roku umowę o 

współpracy (dalej „Umowa”) ze spółką Alcatel-Lucent Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie rozwoju szerokopasmowej 

infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach Projektu Internet dla 

Mazowsza („IDM”). Umowa przewiduje powołanie nowego podmiotu, poprzez który strony Umowy będą realizować 

współpracę związaną z projektowaniem oraz budową sieci szerokopasmowej w modelu DBO („Design, Build and 

Operate”) lub DBOT („Design, Build, Operate and Transfer”). Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 

31 grudnia 2015 roku.

W ramach Projektu Internet dla Mazowsza zostanie wybudowanych ponad 3.640 km sieci światłowodowej. 

Wartość całego projektu to ponad 493 mln zł (85% wartości projektu stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej). 

Zawarcie przedmiotowej Umowy przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym i do 

poprawy oferty dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach Województwa Mazowieckiego, a tym 

samym do likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, przy poszanowaniu obowiązujących zasad pomocy 

publicznej oraz ochrony równowagi konkurencyjnej. 

    
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.
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