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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. 28 grudnia 2012 roku) Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych Grupy 

Kapitałowej HAWE (dalej: „HAWE”) na 2012 rok, opublikowanej raportem bieżącym Rb 17/2012 w dniu 13 lutego 

2012 roku (dalej: „Prognoza”) oraz niepublikowaniu nowej prognozy wyników finansowych HAWE na rok 2012.

Powodem odwołania Prognozy jest wystąpienie następujących zdarzeń powodujących, w ocenie Spółki, ryzyko 

niezrealizowania określonych w Prognozie parametrów finansowych:

1)opóźnienia, w stosunku do zakładanych przez HAWE, harmonogramów realizacji programów budowy sieci 

szerokopasmowych na terenie Polski w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz 

pozostałych projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym możliwości wykorzystania 

infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez HAWE; 

2) opóźnienia, w stosunku do zakładanych przez HAWE, harmonogramów inwestycji w infrastrukturę 

telekomunikacyjną w Polsce w szczególności: 

a. wynikające z pogorszenia się wyników finansowych osiąganych przez wiodących operatorów 

telekomunikacyjnych działających na rynku detalicznym,

b. związane z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby sieci telefonii mobilnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem szerokopasmowego Internetu w technologii LTE,

c. wynikające z przedłużających się procesów konsolidacyjnych występujących na rynku telekomunikacyjnym w 

Polsce,
d. wynikające z implementacji nowych, światłowodowych technologii dostępowych dla klientów detalicznych i 

biznesowych.

W opinii Spółki wymienione powyżej zdarzenia wynikają z czynników obiektywnych i niezależnych od Spółki i 

powodują konieczność przesunięcia efektów finansowych na osiągane wyniki finansowe przez HAWE na kolejne 

okresy sprawozdawcze, począwszy od I kwartału 2013 roku. Pomimo wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej, 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne czynności mające na celu osiągnięcie wyników finansowych za 2012 rok 

satysfakcjonujących dla akcjonariuszy HAWE. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 w zw. z § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów 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. 

2009 Nr 33, poz. 259 ze zm.) 
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