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Informacja o rozpoczęciu prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. 

(RB-104/2015)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka rozpoczęła 

prace nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwościa zawarcia układu.

Zarząd Spółki informuje, że przyczyną rozpoczęcia prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki z 

możliwością zawarcia układu jest złożenie w dniu 18 grudnia 2015 r. przez zarząd HAWE TELEKOM sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie ("HAWE TELEKOM"), podmiotu pośrednio zależnego od Spółki, do Sądu Rejonowego dla 

m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości z 

możliwością zawarcia układu.

Złożenie przez HAWE TELEKOM wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkuje 

rozwiązaniem zawartej w dniu 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji 

zadłużenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz HAWE TELEKOM ("Umowa Ramowa").

O zawarciu Umowy Ramowej i jej postanowieniach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-92/2015 z dnia 

30 października 2015 r. oraz raportami bieżącymi zawiarającymi aktualizację treści powyższego raportu, to jest 

raportami nr: RB-100/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., RB-101/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. oraz RB-103/2015 z 

dnia 16 grudnia 2015 r.

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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