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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 5 sierpnia 2015 roku przypada 

termin wykupu obligacji serii L_01 o wartości nominalnej 8,29 mln PLN wyemitowanych przez Spółkę 

(„Obligacje”), przy czym Spółka w tymże dniu nie dokonała wykupu wyżej wymienionych obligacji.

Powody opóźnienia wykupu Obligacji są tożsame do tych przedstawionych przez Spółkę w raporcie nr 33/2015 z 

dnia 4 czerwca 2015 r. Wypełnienie zobowiązań wobec obligatariuszy jest uzależnione od stopnia wykonania i 

rozliczenia projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim 

realizowanych przez spółkę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(„ORSS”), spółkę w 100% zależna od HAWE. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania budowy infrastruktury 

liniowej w ramach dwóch umów zawartych z samorządami województw warmińsko mazurskiego oraz 

podkarpackiego na kwotę 257.072.000 zł netto oraz  252.700.000 zł netto odpowiednio wynosi 99,98% w 

województwie warmińsko-mazurskim oraz 87,5% w województwie podkarpackim, podczas gdy stopień rozliczenia 

projektów wynosi odpowiednio 59% oraz 12%. Opisana powyżej dysproporcja (choć mniejsza niż w porównaniu 

ze stanem na dzień 4 czerwca 2015 r.) oraz opóźnienia w rozliczeniach stały się powodem opóźnienia wykupu 

Obligacji. 

Wobec ustępujących zakłóceń w rozliczeniu projektów budowy sieci szerokopasmowej, Spółka zamierza 

zintensyfikować działania związane ze sprzedażą posiadanej przez Grupę Kapitałową infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy. O efektach podjętych działań 

Spółka będzie na bieżąco informowała w formie raportów bieżących systemu ESPI.  

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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