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Zakończenie budowy odcinka Biała Podlaska – Warszawa (RB - 15/2014).

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. 4 czerwca 2014 roku) do Spółki wpłynęła informacja iż w dniu 29 maja 2014 roku spółka z Grup 
Kapitałowej HAWE, HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE Telekom”) zakończyła inwestycję 
polegającą na budowie infrastruktury światłowodowej w relacji Biała Podlaska – Warszawa.

Długość optyczna wybudowanej relacji wynosi 237 km i powiększa istniejącą Ogólnopolską Sieć Światłowodową 
HAWE do ponad 4000 km. 

Nowy odcinek infrastruktury łączy warszawski budynek LIM, który jest największym punktem wymiany danych w 
Polsce z Białą Podlaską, gdzie styka się z istniejącą Ogólnopolską Siecią Światłowodową HAWE.

HAWE Telekom zamyka proces inwestycyjny odcinka Warszawa – Biała Podlaska udostępniając go dwóm 
operatorom. Odbiór techniczny i oddanie do użytku tej relacji jest ostatnim etapem budowy sieci szkieletowej na 
centralnym odcinku i otwiera najkrótszą drogę dla międzynarodowego ruchu tranzytowego wschód - zachód. 
Ukończenie inwestycji w rozbudowę sieci szkieletowej na tym odcinku jest kluczowym elementem realizacji 
strategii rozwoju Spółki.

HAWE Telekom widzi zainteresowanie nowym odcinkiem obecnych i nowych klientów co pozwala oczekiwać 
kolejnych umów komercjalizujących oddaną do użytku infrastrukturę. 

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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