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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015, Zarząd Midas S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, iż spółki zależne 

od Emitenta: Aero 2 sp. z o.o. („Aero2”) i Sferia S.A. („Sferia”) w dniu 30 marca 2016 r zawarły ze sobą umowę o 

współpracy w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej („Umowa 

Infrastrukturalna”) oraz umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych („Umowa 

Dostępowa”), a łącznie z Umową Infrastrukturalną („Umowy”). Umowy zostały zawarte w związku z podpisanymi w 

dniu 3 marca 2015 r. Umową Dostawy i Umową Hurtową w celu rozwoju współpracy pomiędzy Aero2 i Sferią do 

docelowej skali.

Przedmiotem Umowy Infrastrukturalnej jest określenie zasad współpracy pomiędzy Sferią i Aero2, między innymi 

w zakresie udostępnienia Sferii sieci telekomunikacyjnej Aero2 na potrzeby świadczenia przez Sferię własnych 

usług detalicznych i hurtowych. 

Umowa Infrastrukturalna zastępuje Umowę Dostawy, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 

31 grudnia 2018 r. O ile strony umowy nie postanowią inaczej, po tym okresie przejdzie na czas nieokreślony. 

Szacunkowa wartość Umowy Infrastrukturalnej w okresie jej trwania wynosi 636 mln zł. 

Przedmiotem Umowy Dostępowej jest ustalenie warunków współpracy w zakresie zapewniania hurtowego 

dostępu do sieci Sferia i realizacji przez Sferia na rzecz Aero2 usług transmisji danych w technologii LTE opartych 

o pasmo 800 MHz, na potrzeby świadczenia przez Aero2 własnych usług detalicznych i hurtowych. 

Umowa Dostępowa zastępuje Umowę Hurtową, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 31 

grudnia 2018 r. O ile strony umowy nie postanowią inaczej, po tym okresie przejdzie na czas nieokreślony. 

Szacunkowa wartość Umowy Dostępowej w okresie jej trwania wynosi 733 mln zł.

Warunki zawartych Umów nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu zawieranych na rynku. 

Emitent podjął decyzję o publikacji informacji o zawartych umowach wewnątrzgrupowych ze względu na 

zastąpienie przez nie umów, o których informował w ww. raporcie nr 5/2015.
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