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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. 23 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 20 września 2013 roku umowę (dalej „Umowa”) 

dotyczącą sprzedaży rurociągu telekomunikacyjnego należącego do HAWE Telekom oraz wykonania 

towarzyszących prac budowlanych ze spółką ACISA S.A. Oddział w Polsce (dalej „ACISA”).

Przedmiotem Umowy jest zbycie rurociągu telekomunikacyjnego HDPE o średnicy 40 mm należącego do HAWE 

Telekom położonego na terenie województwa lubelskiego – stanowiącego część infrastruktury przeznaczonej na 

sprzedaż - oraz wykonanie robót budowlanych polegających na uzbrojeniu rurociągu telekomunikacyjnego w 

system mikrokanalizacji. Przychody HAWE Telekom z tytułu wykonania Umowy wyniosą łącznie od 17,85 mln zł do 

22,72 mln zł, a ich ostateczna wartość będzie uzależniona od długości wykorzystanego rurociągu 

telekomunikacyjnego.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Jej warunki finansowe nie odbiegają od 

warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Łączna wysokość kar umownych wynikających z 

niedotrzymania warunków umowy przez HAWE Telekom jest uzależniona od długości wykorzystanego rurociągu 

telekomunikacyjnego i nie może przekroczyć kwot od 2,66 mln zł do 4,06 mln zł. 

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi element realizacji założeń biznesowych Spółki polegających na 

zbywaniu składników aktywów, które zostały wytworzone z założeniem późniejszej ich odsprzedaży.

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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