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Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych od Emitenta. (RB-14/2016)

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") informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku w spółkach 

zależnych Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ("ORSS") oraz HAWE 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ("HAWE Budownictwo") zostały objęte udziały w podwyższonym 

kapitale zakładowym tych spółek.

Udziały w spółkach zależnych zostały objęte przez inwestorów zewnętrznych. Kapitał zakładowy ORSS został 

podwyższony o kwotę 301.650 PLN poprzez utworzenie 6.033 udziałów. Kapitał zakładowy HAWE Budownictwo 

został podwyższony o kwotę 3.020.000 PLN przez utworzenie 3.020 udziałów. Wszystkie udziały ww. spółek 

zależnych zostały objęte wg wartości nominalnej. W związku z objęciem udziałów przez inwestorów zewnętrznych, 

po rejestracji przez Sąd zmian wysokości kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał 24,9% w kapitale 

zakładowym i głosach tychże spółek zależnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego ORSS i HAWE Budownictwo ma na celu pozyskanie nowych kompetencji w 

obszarach działalności obu spółek, umożliwiających zawarcie przez nie nowych zleceń, dokapitalizowanie spółek 

oraz zasilenie kapitału obrotowego koniecznego do utrzymania ich bieżącej działalności.

Ponadto ORSS dzięki pozyskaniu partnera biznesowego uzyska dostęp do nowych kompetencji, służących 

zapewnieniu należytego wykonania tzw. Fazy Operacyjnej realizowanej przez ORSS:

a) w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo podkarpackie", na podstawie 

umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 26 września 2013 r.

b) w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie" na 

podstawie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Działania Emitenta związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego i dokapitalizowaniem spółek zależnych 

są elementem działań ukierunkowanych na restrukturyzację zobowiązań Emitenta, o których Emitent informuje na 

bieżąco.

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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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-02-13 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2016-02-13 Andrzej Witkowski Wiceprezesa Zarządu
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