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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji 

poufnej, związanej z zawartą w dniu 30 października 2015 roku umową ramową dotyczącą warunków 

restrukturyzacji zadłużenia Spółki oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HAWE Telekom”) 

(„Umowa Ramowa”), o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 92/2015 z dnia 30 

października 2015 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż pomimo niespełnienia się Warunków Zawieszających – o których mowa w raporcie nr 

92/2015 z dnia 30 października 2015 roku – w terminie do dnia 1 grudnia 2015 roku, strony Umowy Ramowej 

uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji zadłużenia 

Grupy Kapitałowej HAWE, a także na bieżąco akceptują zmieniające się warunki restrukturyzacji jej zadłużenia, 

wypracowane w procesie negocjacji z wierzycielami Grupy Kapitałowej HAWE, m. in. warunki restrukturyzacji 

zadłużenia poprzez emisję obligacji.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zdarzenia powodujące rozwiązanie Umowy Ramowej, o których mowa w 

raporcie nr 92/2015 z dnia 30 października 2015 roku nie zaistniały do dnia 1 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.)
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