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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku zawarł list 

intencyjny z Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

List intencyjny określa wolę stron do zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której Grupa Kapitałowa HAWE 

S.A. pozyska od Central Fund of Immovables sp. z o.o. środki finansowe na spłatę zadłużenia Grupy Kapitałowej 

HAWE S.A. wobec jej wierzycieli.

Warunki spłaty zadłużenia, zawarte w umowie inwestycyjnej, będą zgodne z warunkami określonymi przez umowę 

restrukturyzacyjną z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej HAWE S.A. jaka ma zostać zawarta w wykonaniu 

postanowień porozumienia Term sheet podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej 

restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. z dnia 5 października 2015 r. 

zmienionej aneksem z dnia 20 października 2015 r.

Central Fund of Immovables sp. z o.o. oświadczył, że jest zainteresowany udzieleniem Grupie Kapitałowej HAWE 

S.A. finansowania umożliwiającego spłatę jej zobowiązań wobec Wierzycieli w wykonaniu umowy 

restrukturyzacyjnej, która ma zostać zawarta do dnia 23 października 2015 roku.

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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