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Temat

Zawarcie przez HAWE umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa z Alcatel Lucent i TP Teltech 

związaną z uczestnictwem Spółki w Projekcie Internet dla Mazowsza oraz nabycie przez HAWE 100% udziałów w 

OMSS od Alcatel Lucent (RB- 42/2013).

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. 19 czerwca 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 

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

koordynacji podwykonawstwa (dalej „Umowa”) związaną z uczestnictwem Spółki w Projekcie Internet dla 

Mazowsza (dalej „Projekt”).

Spółka w dniu wczorajszym (tj. 19 czerwca 2013 roku) nabyła od ALU 120 udziałów w kapitale zakładowym OMSS 

w wyniku czego Spółka stała się jedynym wspólnikiem OMSS.

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

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

obecnego modelu biznesowego przewidującego występowanie OMSS 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 i wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego, pasywnej sieci 

szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej 

mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych 

oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. W ramach Projektu zostanie 

wybudowana szerokopasmowa infrastruktura teleinformatyczna, uzupełniającej zasoby istniejące należące do 

operatorów telekomunikacyjnych o długości ok. 3.600 km oraz ponad 1.000 km sieci NGA (Next Generation 

Access). Wartość budżetu Projektu wynosi ponad 493 mln zł brutto.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.
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