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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. 12 listopada 2013 roku) do Spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. 

z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) zawarła datowany na dzień 31 października 2013 roku aneks do 

umowy z dnia 28 grudnia 2012 roku (dalej „Umowa”) dotyczący udostępnienia sieci światłowodowej (dalej 

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

Przedmiotem Aneksu jest dzierżawa infrastruktury światłowodowej w kilku relacjach na okres 60 miesięcy z 

możliwością przedłużenia o okres kolejnych 60 miesięcy. Przychody HAWE Telekom z tytułu udostępnienia 

włókien światłowodowych objętych Aneksem wyniosą łącznie około 8 mln zł. Aneks nie został zawarty z 

zastrzeżeniem warunku lub terminu. Aneks nie powoduje powstania dla Spółki kar umownych ani zobowiązań 

finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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

dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zawarcie przedmiotowego Aneksu 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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