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Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 89/2013 

opublikowanego przez Spółkę w dniu 9 grudnia 2013 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 17 listopada 2014 roku) spółka HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „HAWE 

Telekom”) zawarła z VECTRA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Vectra”) umowę o świadczenie usługi kolokacji (dalej „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez HAWE Telekom na rzecz Vectra usług kolokacji w obiektach HAWE 

Telekom. Umowa została zawarta na okres 20 (dwudziestu) lat, jej minimalna wartość w okresie obowiązywania 

umowy wynosi 5,86 miliona złotych netto. W ramach podpisanej umowy Vectra jest uprawniona do składania 

zamówień dotyczących usług dodatkowych nie objętych wartością umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

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 posiadanej przez HAWE Telekom, a tym samym potwierdza znaczącą 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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