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Zawarcie przez Spółkę umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa związaną z uczestnictwem Spółki w 

Projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (RB- 9/2013).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

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

wczorajszym (tj. 11 lutego 2013 roku) Spółka zawarła  z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej „ALU”) oraz TP Teltech Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „TPT”) oraz spółką zależną od Spółki - Otwarte 

Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ORSS”) umowę o finansowaniu i koordynacji 

podwykonawstwa (dalej „Umowa”) związaną z uczestnictwem Spółki w Projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej w Województwie Warmińsko- Mazurskim (dalej „SSPW” lub „Projekt”). 

Spółka w dniu wczorajszym (tj. 11 lutego 2013 roku) nabyła od ALU i TPT po 40 udziałów w kapitale zakładowym 

ORSS w wyniku czego Spółka stała się jedynym wspólnikiem ORSS.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie występowania oraz 

realizacji Projektu poprzez utworzenie otwartej platformy inwestycyjnej, której liderem jest ORSS. Wprowadzenie 

obecnego modelu biznesowego przewidującego występowanie ORSS jako wykonawcy oraz współpracę TPT, ALU 

i Spółki występujących w charakterze podwykonawców ma na celu uzyskanie możliwie największej elastyczności 

oraz efektywności finansowej umożliwiającej realizację Projektu. 

Projekt zakłada zaprojektowanie, budowę, utrzymanie oraz zaoferowanie usług z wykorzystaniem infrastruktury 

teleinformatycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tworzącej ponadregionalną sieć 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o długości ok. 2240 km. Wartość Projektu wynosi ponad 350 mln zł 

netto.
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