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

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 29 maja 2015 roku przypada 

termin wykupu obligacji serii J_02 o wartości nominalnej 8 mln PLN oraz J_04 o wartości nominalnej 2 mln PLN, 

wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”). Zgodnie z informacją zawartą w warunkach emisji Obligacji środki z 

emisji zostały przeznaczone na m.in. na kapitał obrotowy związany z realizacją kontraktu Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej. Na dzień dzisiejszy Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie („ORSS”), spółka w 100% zależna od HAWE, realizuje dwie umowy zawarte z samorządami 

województw warmińsko mazurskiego oraz podkarpackiego na kwotę  257.072.000 zł netto oraz  252.700.000 zł 

netto odpowiednio. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania realizacji projektów wynosi 98% w województwie 

warmińsko-mazurskim oraz 65% w województwie podkarpackim, podczas gdy stopień rozliczenia projektów 

wynosi odpowiednio 55% oraz 4%. Opisana powyżej dysproporcja oraz opóźnienia w rozliczeniach stały się 

powodem opóźnienia wykupu Obligacji. Spółka zaoferowała inwestorom posiadającym Obligacje obligacje nowej 

emisji serii L_01, których dzień przydziału przypada na dzień 3 czerwca 2015 r. i to będzie stanowiło całkowite 

rozliczenie Obligacji. 

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
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