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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 20 października 2015 r. aneksu („Aneks”) 

do porozumienia Term sheet w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej 

dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Grupy HAWE ("Porozumienie").

Aneks został podpisany przez wszystkie strony Porozumienia, tj.: Spółkę, HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Alior 

Bank z siedzibą w Warszawie.

Aneks przewiduje m.in. przedłużenie terminu obowiązywania Porozumienia, które zgodnie z treścią Aneksu ulega 

rozwiązaniu z upływem dnia 30 października 2015 r., zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do dnia 23 października 

2015 r. oraz zawiera zastrzeżenie, iż do ww. umowy restrukturyzacyjnej wierzyciele mogą wprowadzić zmiany 

odbiegające od postanowień Porozumienia, w przypadku gdy zdaniem wierzycieli będą one uzasadnione.

Spółka informowała o podpisaniu Porozumienia i jego warunkach w raporcie bieżącym nr 79/2015 z dnia 5 

października 2015 r.

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.2013.1382).
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2015-10-20 Paweł Sobków Prezes Zarządu
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