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Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Umorzenie przez sąd postępowania dotyczącego roszczeń Alcatel Lucent wobec Emitenta oraz spółki zależnej od 

Emitenta. (RB-13/2016)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 lutego 

2016 r.) powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy postanowienia 

o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa spółki pod firmą: Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie („Alcatel Lucent”) przeciwko spółce pod firmą: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Emitenta ("ORSS") oraz Emitentowi o zapłatę kwoty 55.994.147 

zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści siedem złotych) 

solidarnie na rzecz Alcatel Lucent („Postanowienie”).

Postanowienie zostało wydane wskutek wniesienia przez Alcatel Lucent do ww. Sądu w dniu 27 stycznia 2016 r. 

pisma, w którym Alcatel-Lucent złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż cofnięcie pozwu przez Alcatel Lucent nie obejmuje wniosku o zabezpieczenie 

roszczenia Alcatel Lucent, polegającego na zajęciu wierzytelności na wskazanych rachunkach bankowych 

należących do ORSS i Emitenta oraz zajęciu przysługujących Emitentowi 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) udziałów 

w kapitale zakładowym ORSS do łącznej wysokości 56.029.946,08 zł (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów 

dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu sześciu złotych, 08/100).

O wniesieniu przez Alcatel Lucent pozwu przeciwko Emitentowi oraz ORSS, Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 

1382 z późn. zm.).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-02-08 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2016-02-08 Andrzej Witkowski Wiceprezesa Zarządu
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