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Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (RB-110/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 

31 grudnia 2015 roku), zarząd Emitenta złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia 

układu („Wniosek”).

Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. 

Upadłościowych i Naprawczych. O rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Wniosku, Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 104/2015 z 18 grudnia 2015 roku.

Zarząd Emitenta przedstawił we Wniosku propozycje układowe – sposób restrukturyzacji zobowiązań („Propozycje 

Układowe”), zgodnie z którymi wszyscy wierzyciele Emitenta zostaną zaspokojeni w jednakowy sposób.

Propozycje Układowe zakładają:

i. spłatę 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych, w tym zwłaszcza 

odsetek i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych;

ii. rozłożenie spłaty wierzytelności na 60 równych miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata będzie płatna na 

koniec pierwszego miesiąca liczonego od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o 

zatwierdzeniu układu. Każda następna rata będzie płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem 

punktu iii poniżej;

iii. wyodrębnienie do odrębnej grupy wierzyciela – HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HAWE 

Telekom”) z tytułu spłaty obligatariuszy Emitenta dokonanej na podstawie układu zawartego w toku postępowania 

upadłościowego HAWE Telekom i wstąpienia w związku z tym w prawa wierzyciela. Spłata wierzytelności 

przysługujących HAWE Telekom z tytułu spłaty obligatariuszy Emitenta nastąpi w 60 równych ratach. Płatność 

każdej raty nastąpi w terminie 5 lat od dnia spłaty danej raty przez HAWE Telekom w wykonaniu zatwierdzonego 

układu, czyli układ względem HAWE Telekom (wierzyciela Emitenta z tytułu spłaty obligatariuszy) zostanie 

wykonany w całości z upływem piątego roku od dnia wykonania układu zawartego w postępowaniu 

upadłościowym HAWE Telekom.

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 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.); § 5 ust. 1 pkt 

24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.);
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