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CenterNet S.A. rozpoczyna budowę ogólnopolskiej Sieci Dystrybucji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 21 

października 2008 r. otrzymał od spółki CenterNET S.A., podmiotu w 100% zależnego od Funduszu (zwanego 

dalej „CenterNET”), informację o podpisaniu Listów Intencyjnych z 3 Partnerami, F.H. „Kar-Tel” Zbigniew Kałuża, 

Unikupon S.A. oraz Startówki.pl. 

Strony rozpoczęły negocjacje, które mają doprowadzić do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów 

i usług CenterNET, a w szczególności następujących obszarów:

a) sprzedaży zestawów startowych i doładowań  elektronicznych,

b) ekspozycji materiałów reklamowych w obsługiwanej sieci sprzedaży,

c) wspólnych promocji sprzedażowych. 

Firma Handlowa KAR-TEL na rynku telekomunikacyjnym istnieje od 1992 roku. Głównym obszarem działalności 

F.H. Kar-Tel jest dystrybucja produktów PrePaid operatorów z rynku telekomunikacyjnego tj. PTK Centertel Sp. z 

o.o., Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., TP SA. 

Unikupon S.A. jest ogólnopolskim dystrybutorem systemu sprzedaży elektronicznych doładowań telefonii 

Pre-Paid. Ponad w zakres działalności firmy wchodzi dystrybucja starterów, telefonów oraz zestawów startowych 

(starter + telefon) wszystkich sieci komórkowych. 

Startowki.pl, jako jeden z największych polskich dostawców pre-paid, dystrybuuje karty startowe wszystkich 

polskich operatorów GSM, wyłącznie dla dużych i średnich odbiorców (hurtownie i sieci sklepów). Firma stworzyła 

pierwszy w Polsce serwis internetowy, którego głównym tematem są karty startowe.

 

Podpisanie Listów Intencyjnych stanowi następny krok w realizacji strategii Spółki CenterNET S.A., zmierzającej 

do uruchomienia kolejnego infrastrukturalnego operatora komórkowego w Polsce. Nawiązanie współpracy z 

wymienionymi wyżej Partnerami, zapoczątkowało szeroko rozumiane działania mające na celu rozpoczęcie 

świadczenia usług zgodnie z wymogami koncesyjnymi. 

Zawarcie umów zapewni Spółce budowę ogólnopolskiej Sieci Dystrybucji oferującej produkty i usługi CenterNET 

S.A.

Jednocześnie CenterNET S.A. poinformował Zarząd Funduszu, że prowadzi rozmowy także z kilkudziesięcioma 

innymi Partnerami w analogicznym zakresie. 
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