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Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Pozwy wniesione przeciwko spółce zależnej od Emitenta i postanowienia Sądu związane z rozliczeniem umowy 

znaczącej dotyczącej budowy SSPW woj. podkarpackie. (RB-26/2016)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podmiot zależny spółka pod firmą 

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ORSS”) poinformowała Emitenta 

o otrzymaniu pozwu wniesionego przez TP Teltech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TP Teltech”), nakazu zapłaty 

w postępowaniu upominawczym z pozwu wniesionego przez Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie („Alcatel”), oraz postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczeń majątkowych Województwa 

Podkarpackiego. 

Wniesione pozwy i zabezpieczenia roszczeń majątkowych dotyczą realizacji robót na tzw. Etapie Budowy projektu 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Emitenta:

W  dniu 30 marca 2016 roku ORSS otrzymał pozew wniesiony przez spółkę TP Teltech do Sądu Okręgowego w 

Warszawie, XX Wydział Gospodarczy przeciwko ORSS o zapłatę przez ORSS na rzecz TP Teltech należności 

głównej w wysokości 29.328.530,04 PLN wraz z odsetkami do dnia zapłaty, z tytułu wynagrodzenia TP Teltech za 

realizację wykonanych przez TP Teltech robót na tzw. Etapie Budowy projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo podkarpackie”.

W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w 

postępowaniu upominawczym, po rozpatrzeniu pozwu wniesionego w dniu 28 stycznia 2016 roku przez Alcatel, 

dotyczący zapłaty przez ORSS na rzez Alcatel kwoty 62.451.776,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 

stycznia 2016 roku do dnia zapłaty z tytułu wynagrodzenia Alcatel za realizację wykonanych przez Alcatel robót na 

tzw. Etapie Budowy projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

W dniu 30 marca 2016 r. zostało doręczone ORSS, postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział I 

Cywilny („Sąd”) z dnia 10 marca 2016 roku, udzielone na wniosek Województwa Podkarpackiego o 

zabezpieczenie roszczenia majątkowego („Postanowienie”).

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił:

- udzielić zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec ORSS o zapłatę kwoty w łącznej 

wysokości 95.470.266,04 PLN, co do których Województwo Podkarpackie zostało zwolnione ze świadczenia na 

podstawie umowy z dnia 26 września 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczącej realizacji projektu 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” zawartej pomiędzy ORSS a 

Województwem Podkarpackim („Umowa PPP”), poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych ORSS do 

łącznej wysokości 95.470.266,04 PLN  i złożyć ww. kwotę na rachunek depozytowy Ministra Finansów;

- wyznaczyć Województwu Podkarpackiemu termin dwóch tygodni do wniesienia pozwu przeciwko ORSS o zapłatę 

na rzecz Alcatel, TP Teltech i Expando sp. z o.o. z siedzibą w Trzeszczynie roszczeń, co do których Województwo 

Podkarpackie zostało zwolnione ze świadczenia na podstawie Umowy PPP – pod rygorem upadku 

zabezpieczenia.

W ocenie Emitenta oraz ORSS, ww postanowienia i roszczenia są bezzasadne, wobec czego ORSS podejmie 

adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień.

O dokonaniu przez ORSS ostatecznych rozliczeń z podwykonawcami ORSS, związanych z tzw. Fazą Budowy w 

ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo podkarpackie", Emitent informował 

w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 
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finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 

1382 z późn. zm.). § 5 ust. 1 pkt 8, § 14 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 (tekst. jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
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