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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM, KTÓRE W OCENIE 

SPÓŁKI NANOTEL S.A. MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ 

OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

1. W sierpniu zostały zakończone przez Emitenta  i odebrane prace związane z ostatnim kontraktem 

realizowanym na rzecz AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU z siedzibą w Madrycie  

(dalej też Aldesa) w woj. lubelskim. Obecnie trwają procedury pomiędzy Aldesa i Urzędem Marszałkowskim 

w sprawie zakończenia budowy sieci szerokopasmowej na terenie województwa, co po ich zamknięciu 

pozwoli na stuprocentowe rozliczenie kontraktów z Emitentem. 

2. W sierpniu rozpoczęto prace budowlane związane z budową małopolskiej sieci szkieletowej, a we wrześniu 

przewidywana jest natomiast intensyfikacja działań Spółki na tym terenie. 

3. Kolejną istotną okolicznością  mogącą mieć wpływ na sytuację finansową Spółki jest, fakt, że zaawansowanie 

prac na terenie województwo podkarpackiego przekroczyło 90 %.  Przewidywany termin zakończenia robót 

na tym terenie to wrzesień 2015. 

Emitent wskazuje, iż w jego ocenie wynagrodzenie z tytułu realizacji jego zadań na terenie województwa 

podkarpackiego nie  jest zagrożone bez względu na informacje dotyczące kontrahenta Emitenta tj. Hawe 

Budownictwo Sp. z o.o. jako podmiotu zależnego od Hawe S.A. 

Spółka jest bowiem zgłoszonym do inwestora tj. Marszałka Województwa Podkarpackiego podwykonawcą 

spółki Hawe Budownictwo sp. z o o  w ramach umowy NR OR-IV.273.2.68.2013 o partnerstwie publiczno-

prywatnym zawartej dnia 26.09.2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim a Otwartymi Regionalnymi 

Sieciami Szerokopasmowymi Sp. z o.o.. W związku z powyższym na zasadzie art. 647 1 §5 kodeksu cywilnego  

po upływie terminu płatności faktur, Nanotel S.A. ma prawo zgłosić się do Marszałka Województwa jako 

podmiotu odpowiedzialnego solidarnie  o zapłatę zaległych należności wobec Hawe Budownictwo sp. z o.o.  

Ponadto w przypadku braku możliwości wykonania umowy zawartej pomiędzy Hawe Budownictwo Sp. z o.o. 

a Marszałkiem Województwa, nastąpi inwentaryzacja wszelkich prac wykonanych w ramach tego projektu. 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zostaną wypłacone środki Nanotel S.A. za wykonane prace – z budżetu 

województwa/środków unijnych. 

W związku z powyższym Nanotel S.A. jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością Hawe 

Budownictwo Sp. z o.o., jednakże procedury wypłaty środków przez Marszałka są czasochłonne i mogą 

opóźnić otrzymanie środków przez Nanotel S.A. za wykonane prace. 
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2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA LIPIEC 2015 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data publikacji 
Nr  

raportu 
Temat 

2015-08-01 27/2015 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii G 

2015-08-01 28/2015 wykup obligacji serii E 

2015-08-14 29/2015 Raport miesięczny za lipiec 2015r. 

 

2.2. Raporty ESPI 

W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała za pomocą Elektronicznego Systemu 

Przekazywania Informacji (ESPI) raportów. 

 

3. KALENDARZ INWESTORA 

Do 14 października 2015 roku – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień  2015 roku 

 

 

Podstawa prawna: 

Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 

16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31 marca 2010 roku: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 


