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Temat

Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną. (RB-29/2013)

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 

wczorajszym (tj. 13 maja 2013 roku) do Spółki wpłynął aneks do umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Aneks”) 

(dalej „Umowa Kredytu”) zawartego w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w 

Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank"). 

Przedmiotem Aneksu do Umowy Kredytu jest ustanowienie dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 5 mln 

zł z przeznaczeniem na gwarancje wykorzystywane przy realizacji projektów budowy szerokopasmowych sieci 

szkieletowych. Umowa Kredytu została uznana jako umowa znacząca i informacja o jej zawarciu została 

przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 53/2010 z dnia 11 października 2010 roku.

Szczegółowe warunki Aneksu oraz Umowy Kredytu, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów 

rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar 

umownych. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania Umowy Kredytu za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

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. 2009, Nr 33, poz. 259). 
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