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Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 

2013 roku do Spółki wpłynął aneks datowany na 28 czerwca 2013 roku (dalej „Aneks”) do umowy z dnia 28 

grudnia 2012 roku (dalej „Umowa”) podpisany przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w 

Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) ze spółką TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „TK Telekom").

Aneks przewiduje rozszerzenie Umowy o dzierżawę włókien światłowodowych w dwóch nowych relacjach o 

łącznej długości ok. 120 km. Umowa dotyczy świadczenia przez HAWE Telekom usług dzierżawy włókien 

światłowodowych na rzecz TK Telekom. Jednocześnie w ramach usług dzierżawy włókien światłowodowych 

objętych Aneksem, HAWE Telekom będzie świadczyć usługi kolokacji oraz serwisu. 

O zawarciu przez HAWE Telekom Umowy z TK Telekom Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 108/2012 z 

dnia 31 grudnia 2012 roku.

Okres dzierżawy odcinków sieci objętych Aneksem wyniesie 5 lat, z możliwością późniejszego przedłużenia na 

okres kolejnych 5 lat. Przychody HAWE Telekom z tytułu dzierżawy odcinków objętych Aneksem wyniosą ponad 1,8 

mln zł.

Łączna długość włókien dzierżawionych przez TK Telekom wynosi ok. 913 km.

Zawarcie przedmiotowego Aneksu świadczy o rosnących potrzebach operatorów telekomunikacyjnych, w tym 

operatorów telefonii stacjonarnej, dostawców usług internetowych, telewizji kablowych na usługi oferowane przez 

HAWE Telekom.
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