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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. 10 stycznia 2014 roku) do Spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna - HAWE Budownictwo Sp. z 

o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Budownictwo”) jako lider konsorcjum zawarła w dniu 9 stycznia 2014 roku 

umowę z Gminą Miejską Lubin (dalej „Umowa”) dotyczącą realizacji zadania: „Lubin – miasto bez wykluczenia 

cyfrowego” o łącznej wartości 6.722.371,96 zł brutto (5.465.343,06 zł netto). O wyborze najkorzystniejszej oferty w 

tym przetargu Spółka informowała raportem bieżącym nr 92/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku. 

Zadaniem HAWE Budownictwo podczas realizacji Umowy jest wykonanie projektu oraz budowy rurociągów 

kablowych w technologii mikrokanalizacji, dostawę i montaż urządzeń aktywnych, projekt i budowa Centrum 

Zarządzania Siecią. Łączna długość sieci światłowodowej, która będzie wykonana w ramach Umowy wynosi 21,7 

km. HAWE Budownictwo planuje wykonać całość sieci pasywnej oraz zrealizować dostawę i instalację urządzeń 

aktywnych w 2014 roku. 

Wskazany zakres prac specjalistycznych będzie wykonany przez istniejące zasoby specjalistów i projektantów co 

pozwoli HAWE Budownictwo umocnić pozycję wśród podmiotów realizujących miejskie sieci szerokopasmowe.

 
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy. 

Maksymalna wysokość kar nie została określona. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki Umowy nie 

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

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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2014-01-10 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu

2014-01-10 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
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