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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 

dzisiejszym (tj. 2 lipca 2013 roku) została rozwiązana Umowa Inwestycyjna z dnia 27 maja 2013 roku (dalej 

„Umowa”), zawarta przez Spółkę ze spółką Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Mediatel”) oraz spółką 

Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Magna Polonia”). O zawarciu Umowy Spółka poinformowała w 

raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Umowa została rozwiązana za porozumieniem jej stron, na mocy Porozumienia o rozwiązaniu Umowy 

inwestycyjnej, zawartego pomiędzy stronami Umowy w dniu 2 lipca 2013 roku. Rozwiązanie Umowy nastąpiło ze 

skutkiem natychmiastowym.

Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej 

na podwyższeniu kapitału zakładowego Mediatel w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Spółce, 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej 

Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Telekom”).

Umowa została rozwiązana z powodu nieosiągnięcia przez jej strony porozumienia co do zmiany warunków 

transakcji będącej przedmiotem umowy. Zawarcie i dotychczasowa realizacja Umowy, ze względu na jej przedmiot 

i warunkowy charakter, nie wywołało skutków finansowych dla Spółki, jednostek od Spółki zależnych, w związku z 

czym takich skutków nie wywołuje także jej rozwiązanie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 

ze zm.)
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