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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 (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

wczorajszym (tj. dnia 30 listopada 2015 roku) otrzymał od spółki HAWE Telekom sp. z o.o., wcześniej działającej 

pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe sp. z o.o. (dalej: „HAWE Telekom”) będącej spółką 

pośrednio zależną od Spółki, postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział 

VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów w sprawie dokonania w dniu 24 listopada 2015 roku wykreślenia z rejestru 

zastawów, zastawu rejestrowego ustanowionego na majątku HAWE Telekom, tj. na jednej z rur jednootworowego 

rurociągu kablowego w relacji Olsztyn – Narty – Czaple Wielkie - Pisz, tzw. rura techniczna bez wciągniętego kabla 

światłowodowego, o długości trasowej 159 km, o wartości ok. 11,2 mln zł. (dalej: "Przedmiot Zastawu").

Powyżej opisany zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej: „DM IDMSA”) 

jako administratora zastawu rejestrowego w kwocie do 10 mln zł w celu zabezpieczenia obligacji wyemitowanych 

przez Spółkę i oferowanych obligatariuszom przez DM IDMSA, o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł, o czym 

Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2010 z 21 czerwca 2010 roku.

Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku w wykupem w dniu 8 marca 2011 roku obligacji Spółki 

zabezpieczonych Przedmiotem Zastawu.

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 (Dz.U.2013.1382 j.t.)
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