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HAWE

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną. (RB-40/2013)

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”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 13 czerwca 2013 
roku) Spółka otrzymała aneks (dalej: „Aneks do Umowy Kredytu”) do umowy kredytu odnawialnego z dnia 23 
sierpnia 2011 roku (dalej „Umowa Kredytu”) zawarty w dniu 4 czerwca 2013 roku przez spółkę zależną HAWE 
Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „HAWE Telekom”) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Bank"). W związku ze spłatą przez HAWE Telkom kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł oraz z zawarciem Aneksu 
do Umowy Kredytu zmianie uległa kwota kredytu z 25.000.000,00 zł do 20.000.000,00 zł oraz okres kredytowania 
(został ustalony na dzień 4 sierpnia 2013 roku).

O zawarciu Umowy Kredytu Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku oraz 
raportem bieżącym nr 71/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku.

Realizując strategię polegającą na konwersji zadłużenia krótkoterminowego na średnioterminowe, Spółka 
zamierza wyemitować obligacje o wartości 30.000.00,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji będą wykorzystane 
m. in. na spłatę ww. kredytu w Banku. Równolegle Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z bankami mające 
na celu pozyskanie długoterminowego finansowania.

O ustanowieniu programu emisji obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 
2013 roku.

Kryterium uznania za znaczącą umowę 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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