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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 niniejszym opinii publicznej, iż w dniu 

dzisiejszym (tj. 19 grudnia 2013 roku) Spółka podpisała list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) z Polskimi 

Inwestycjami Rozwojowymi S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PIR”).

Zarząd Spółki informuje, iż podpisany List Intencyjny dotyczy nawiązania współpracy w zakresie 

współfinansowania projektu FTTH (fiber-to-the-home) stanowiącego realizację strategii, o której Spółka 

informowała raportem bieżącym nr 39 z dnia 11 czerwca 2013 roku.

Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie wstępnych zasad współpracy przy współfinansowaniu projektu 

polegającego na budowie światłowodowej sieci dostępowej typu FTTH na terenie Polski (dalej: „Projekt”). W 

ramach Projektu Spółka zamierza powołać spółkę kapitałową specjalnego przeznaczenia (dalej: „SPV”). 

Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta przez PIR na podstawie przeprowadzonego badania due 

diligence Projektu. W przypadku pozytywnej decyzji podjętej przez PIR, udziały w SPV byłyby objęte przez Spółkę 

(lub inny podmiot z grupy kapitałowej Spółki) oraz PIR, przy czym zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym, 

Spółka (lub inny pomiot z grupy kapitałowej Spółki) wniosłaby do SPV kwotę około 127  milionów złotych a PIR 

kwotę około 123 milionów złotych. W ramach Projektu SPV planuje budować sieć dostępową FTTH w modelu 

partnerskim, tj. w ścisłej współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi oraz w modelu otwartym polegającym na 

udostępnieniu możliwości dzierżawy łączy światłowodowych wszystkim innym zainteresowanym podmiotom 

rynkowym. W ramach Projektu planowane jest wybudowanie 870  tysięcy przyłączeń (tzw. homes passed) w 

okresie 6 lat oraz 1,22 miliona przyłączeń w okresie 11 lat.

Łączne nakłady inwestycyjne w ramach Projektu szacowane są na 560 milionów złotych w okresie 6 lat oraz 890 

milionów w okresie 11 lat.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. 

Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) 
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