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Istotna zmiana warunków pożyczek udzielonych spółce zależnej (RB-89/2012).

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

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

dzisiejszym (tj. 17 sierpnia 2012 roku) wpłynęły do Spółki aneksy do umów pożyczek udzielonych przez Spółkę 

spółce zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „HAWE Telekom”) datowane na dzień 30 

czerwca 2012 roku.

W wyniku zawarcia aneksów zmianie uległy terminy spłat pożyczek, których Spółka udzieliła spółce HAWE 

Telekom. Zgodnie z zawartymi aneksami spłata umów pożyczek nastąpi  do dnia 1 lipca 2014 roku.

Łączna wartość nominalna objętych aneksami udzielonych przez Spółkę pożyczek dla HAWE Telekom wynosi 

81.030 tys. zł. Szczegółowe zestawienia udzielonych pożyczek przedstawiane są w raportach okresowych Spółki. 

Ostatnie zestawienie zostało przekazane do wiadomości publicznej w dniu 15 maja 2012 roku w raporcie 

okresowym za I kwartał 2012 roku (w pkt. 8 informacji dodatkowej).  Kolejne zestawienie zostanie przekazane do 

wiadomości publicznej w dniu 31 sierpnia 2012 roku w raporcie okresowym za I półrocze 2012 roku (w pkt. 8 

Półrocznego Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej).

Wprowadzenie powyższej zmiany w umowach pożyczek związane jest ze średniookresowym zarządzaniem 

płynnością finansów Grupy Kapitałowej HAWE.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust. 1 pkt. 3) 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. z 2009 roku, Nr 33, poz. 1259).
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2012-08-17 Jerzy Karney Prezes Zarządu
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Komisja Nadzoru Finansowego

1


