
RB 90 2015HAWE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-23

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Uaktualnienie informacji dotyczących porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. 

oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-90/2015)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 21 października 2015 roku 

listu intencyjnego z Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o którym Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 21 października 2015 roku, dotyczącego pozyskania środków finansowych, 

przeznaczonych na spłatę zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. wobec jej wierzycieli, Spółka do dnia 23 

października 2015 roku nie podpisała umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uzgodniony termin obowiązywania porozumienia Term sheet w zakresie 

uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia 

finansowego Grupy HAWE z dnia 5 października 2015 r., zmienionego aneksem z dnia 20 października 2015 r. 

(„Porozumienie”) nie uległ zmianie. 

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 października 2015 r.

Spółka informowała o zawarciu i zmianie Porozumienia w raporcie bieżącym nr 79/2015 z dnia 5 października 

2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 85/2015 z dnia 20 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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