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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”) raportem bieżącym nr Rb 10/2013 z dnia 12 lutego 

2013 roku informował o zawarciu przez Spółkę ze spółką zależną– Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ORSS”) warunkowej umowy znaczącej, której przedmiotem jest budowa 

przez Spółkę infrastruktury światłowodowej (dalej „Umowa”).

Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym zawarcia przez ORSS umowy z zamawiającym (w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zm.), tj. Województwo 

Warmińsko-Mazurskie (dalej „Zamawiający”).

W nawiązaniu do powyższego oraz do raportu bieżącego nr Rb 10/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Spółka 

informuje, iż dnia 19 kwietnia 2013 roku został spełniony warunek zawieszający w postaci  podpisania przez 

ORSS umowy z Zamawiającym w przedmiocie realizacji projektu „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - 

Województwo Warmińsko-Mazurskie”. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka wykona w fazie Design & Build prace polegające na zaprojektowaniu 

i budowie pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 4) w zw. § 10 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) 

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. 2009, Nr 33, poz. 259).    
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