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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 10 sierpnia 2015 roku przypada 

termin wykupu obligacji serii K_01 o wartości nominalnej 20,8 mln PLN wyemitowanych przez Spółkę 

(„Obligacje”). Spółka wyjaśnia, że dzień wykupu Obligacji określony w warunkach emisji Obligacji przypadał w 

dniu 8 sierpnia 2015 r., jednakże  z uwagi na to, że 8 sierpnia 2015 r. nie był dniem roboczym, termin wykupu 

Obligacji przypada w pierwszym dniu roboczym po dniu wykupu, czyli w dniu 10 sierpnia 2015 r. Spółka nie 

dokonała wykupu Obligacji w tymże dniu. 

Powody opóźnienia wykupu Obligacji są tożsame do tych przedstawionych przez Spółkę w raporcie nr 46/2015 z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. 

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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