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Umowa sprzedaży włókien światłowodoych (RB-89/2013)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 
dzisiejszym (tj. 9 grudnia 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 6 grudnia 2013 roku umowę dotyczącą udostępnienia 
sieci światłowodowej (dalej „Umowy”) ze spółką Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 
(dalej „Vectra”). 

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż około 3.000 km włókien światłowodowych w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Światłowodowej HAWE o wartości około 22 mln zł netto. Umowa zakłada dokonanie płatności na rzecz HAWE 
Telekom kwoty około 15 mln zł netto w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania tj. od dnia 6 grudnia 
2013 roku.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie powoduje powstania dla Spółki kar 
umownych ani zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. Zawarcie przedmiotowej Umowa 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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