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Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2012, 56/2012 oraz 4/2014 dotyczących 

podpisania przez Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) porozumień i przyjęcia zamówień na usługę transmisji danych 

od Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 dotyczącego 

przystąpienia do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych 

związanych z transmisją danych informuje, iż otrzymał od Mobyland zawiadomienie o podpisaniu przez Mobyland, 

w dniu 3 marca 2015 roku, porozumienia („Porozumienie”) ze spółką Polkomtel („Strona”, a łącznie z Mobyland 

także jako „Strony”) oraz o złożeniu zamówienia na usługi transmisji danych przez Polkomtel („Zamówienie 4”).

Zawarte Porozumienie ustala nowe warunki współpracy pomiędzy Mobyland a Polkomtel:

•   Nowa stawka w ramach usług transmisji danych wynosić będzie 2,40 zł netto za 1 GB

•   Nowa stawka zostanie zastosowana zarówno do nowo zamawianych pakietów danych jak również do pakietów 

niewykorzystanych, a częściowo opłaconych w ramach poprzedniego zamówienia opisanego w raporcie bieżącym 

nr 4/2014

•   Nowe warunki współpracy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, a złożone zamówienie na usługę 

transmisji danych będzie obowiązywało przez 4 lata

•   W przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych, lub do których uzyska 

prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel

W dacie zawarcia Porozumienia traci moc porozumienie z dnia 27 marca 2014 r., o którym Spółka informowała w 

raporcie bieżącym nr 4/2014.

Mobyland przyjął jednocześnie złożone przez Polkomtel Zamówienie 4, w ramach którego Polkomtel zobowiązał 

się do zakupu 1.571,68 mln GB, po cenie jednostkowej równej 2,40 zł netto za 1 GB. Łączna wartość zamówienia 

wynosi 3.772,04 mln zł (trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych), przy czym 

144,56 mln zł wynikające z nadwyżki przedpłaconej przez Polkomtel i faktycznego zużycia poprzedniego 

zamówienia zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie 4. 

Zamówienie 4 zostanie opłacone przez Polkomtel w następujący sposób: 

a) 119,25 mln zł netto  – za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach

b) 132,00 mln zł netto  – za drugi kwartał 2015 w 3 równych miesięcznych ratach

c) 245,00 mln zł netto – za trzeci kwartał 2015 w 3 równych miesięcznych ratach

d) 354,00 mln zł netto – za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach

e) 989,31 mln zł netto – za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach

f) 880,00 mln zł netto – za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach

g) 907,92 mln zł netto – za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach

Zamówienie 4 na 1.571,68 mln GB, o wartości 3.772,04 mln zł w dacie publikacji niniejszego raportu bieżącego 

przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje Zamówienie 4 jako umowę znaczącą. W 

rezultacie przyjęcia przez Mobyland Zamówienia 4, łączna wartość zamówień i umów, złożonych i zawartych od 

dnia 17 grudnia 2014 r. włącznie, przez podmioty z Grupy Kapitałowej Midas w relacji z Polkomtelem oraz innych 

podmiotów Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, wyniosła 3.772,23 mln zł.

W ocenie Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu Porozumienie, przyjęte Zamówienie 4 oraz pozyskane 

finansowanie pozwolą Spółce na sfinansowanie zaangażowania się w „Projekt 800”.

Ostateczny koszt „Projektu 800” będzie zależał od ilości dostępnego pasma z zakresu 800 MHz oraz wynikających 

z dostępności pasma możliwych inwestycji.

Zarząd jednocześnie informuje, że uwzględnienie realizacji „Projektu 800” w aktualizacji strategii Grupy Midas 

zwiększy liczbę lokalizacji i stacji bazowych wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej 

obecnie przez Grupę Midas, co będzie miało znaczący wpływ na poziom generowanych wyników oraz przepływów 

finansowych Spółki, szczególnie w średnim terminie, poprzez zwiększenie kosztów operacyjnych oraz nakładów 
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finansowych Spółki, szczególnie w średnim terminie, poprzez zwiększenie kosztów operacyjnych oraz nakładów 

inwestycyjnych Spółki w związku z budową sieci LTE 800 oraz pozyskaniem prawa do częstotliwości 800MHz.
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