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Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (RB – 15/2012).

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. 21 marca 2013 roku) do Spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. z 

siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) zawarła w dniu 21 marca 2013 roku umowę o świadczenie usługi 

dzierżawy włókien światłowodowych (dalej „Umowa”) ze spółką MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej 

„MNI Telecom”).

Przedmiotem Umowy jest dzierżawa włókien światłowodowych wraz z towarzyszącymi usługami serwisowymi 

przez okres 10 lat. Łączna długość optyczna włókien udostępnionych na zasadzie dzierżawy MNI Telecom wynosi 

ponad 2.400 km. Przychody HAWE Telekom z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych oraz usług dodatkowych 

objętych Umową wyniosą łącznie ponad 40 mln zł.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie powoduje powstania dla Spółki kar 

umownych ani zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 

umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na 

wykorzystanie infrastruktury światłowodowej posiadanej przez HAWE Telekom, a tym samym potwierdza rosnącą 

pozycję spółki na rynku telekomunikacyjnym.

Jednocześnie HAWE Telekom zawarło umowę o świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych z MNI 

Telecom (dalej „Umowa 2”). Przedmiotem Umowy 2 jest dzierżawa włókien światłowodowych przez okres 10 lat.  

Zawarta Umowa 2 umożliwi Spółce uzyskanie dostępu do zasobów światłowodowych w województwach 

mazowieckim i podlaskim, w szczególności do kluczowego połączenia Warszawa – Białystok, które jest bardzo 

istotne przy realizacji projektów dla operatorów międzynarodowych.

Umowę uznano za znaczącą ze względu na fakt, że łączna wartość wyżej wskazanych umów zawartych przez 

Spółkę z MNI Telecom w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §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 r. Nr 33, 

poz. 259 ze  zm.).
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