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Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 
wczorajszym (tj. 3 lipca 2013 roku) Spółka powzięła od spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w 
Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) informacje dotyczącą zakończenia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej 
Ogólnopolskiej Sieci Szerokopasmowej HAWE o kolejne relacje. 

HAWE Telkom rozbudowała Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE o kolejny odcinek  w relacji Warszawa - 
Biała Podlaska. Całkowita długość nowej infrastruktury w postaci rurociągu teletechnicznego wynosi ok. 200 km. 
Po rozpoczęciu przez HAWE Telekom eksploatacji infrastruktury teletechnicznej na odcinku Warszawa - Biała 
Podlaska, całkowita długość trasowa Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE wyniesie ponad 3.500 km. 
Ponadto HAWE Telekom uruchomiła system transmisyjny w relacji Warszawa – Białystok o długości ponad 200 
km, który umożliwia świadczenie usług transmisji danych na tej relacji z wykorzystaniem systemu DWDM.  

Nowa relacja światłowodowa z Warszawy do Białej Podlaski oraz uruchomiony system transmisyjny z Warszawy 
do Białegostoku pozwalają na uruchomienie alternatywnej drogi łączącej Wschód i Zachód Europy oraz otwierają 
nowe, nieograniczone możliwości rozwoju w zakresie świadczenia usług zarówno operatorom z krajów 
ościennych, jak i o zasięgu globalnym. 

Pozyskanie nowych odcinków infrastruktury jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju Spółki obejmującej 
rozbudowę Ogólnopolskiej Sieci Szerokopasmowej HAWE, dalszą komercjalizację posiadanej sieci oraz 
kontynuację działań zmierzających do utrzymania pozycji lidera w ogólnopolskiej i transgranicznej transmisji 
danych.
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