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CenterNet S.A. podpisał umowę o wykonanie planu technicznego budowy sieci DCS 1800
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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, że dnia 25 
października 2008 r. spółki CenterNet S.A., podmiot w 100% zależny od Funduszu, (zwany dalej "CenterNet") i 
Norcom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej „Norcom”) zawarły Umowę o wykonanie planu technicznego 
budowy sieci DCS 1800.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Planu Technicznego Budowy Sieci, koniecznego do zbudowania przez 
CenterNet nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych 
w oparciu o standard GSM w paśmie 1800 MHz.

W ramach niniejszej Umowy zostanie zaprojektowana cała sieć teletransmisyjna i powstanie plan radiowy. To 
otworzy spółce CenterNet drogę do fizycznej budowy sieci, czyli stawiania stacji bazowych (BTS) i pełnej 
infrastruktury potrzebnej do obsługi połączeń. 

W ramach umowy od dnia podpisania do dnia 30 stycznia 2008 roku, w kilku etapach, zaprojektowana zostanie 
sieć, pozwalająca spełnić wymagania koncesyjne pokrycia 15% populacji do końca 2009 roku i 30% populacji do 
końca 2012 roku. Prace związane z pozyskaniem lokalizacji pod stacje bazowe rozpoczną się jeszcze w 
październiku bieżącego roku, tak aby do końca marca 2009 roku rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości.

Norcom zajmuje się projektowaniem radiokomunikacyjnym. Firmę tworzą doświadczeni specjaliści z dziedziny 
planowania radiowego oraz praktycy wdrażający projekty GSM i WiMax w wielu krajach Świata w tym również w 
Polsce.
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