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Treść raportu:

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

dzisiejszym (tj. 19 września 2013 roku) do Spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. 

z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) zawarła w dniu 17 września 2013 roku dwie umowy dotyczące 

udostępnienia sieci światłowodowej (dalej „Umowy”) ze spółką TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej „TK Telekom”).

Przedmiotem Umów jest udostępnienie infrastruktury na zasadzie IRU (wieloletnie, nieodwołalne prawo 

użytkowania) na okres 10 lat z możliwością przedłużenia o okres kolejnych 10 lat. Łączna długość optyczna 

włókien udostępnionych w ramach Umów wynosi 703,84 km. Przychody HAWE Telekom z tytułu udostępnienia 

włókien światłowodowych objętych Umowami wyniosą łącznie 9,36 mln zł. Umowy nie zostały zawarte z 

zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowy nie powodują powstania dla Spółki kar umownych ani zobowiązań 

finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowych Umowów świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na 

wykorzystanie infrastruktury światłowodowej posiadanej przez HAWE Telekom, a tym samym potwierdza rosnącą 

pozycję spółki na rynku telekomunikacyjnym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne.
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