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Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

CenterNet S.A. podpisał umowę z Comarch S.A. (umowa znacząca)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i  okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 roku 

otrzymał od Spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu – „CenterNet”) zawiadomienie o 

zawarciu Umowy na wdrożenie i obsługę systemu obsługi klienta i rozliczania abonentów i rozliczeń partnerów z 

Comarch S.A. („Comarch”). Umowa została podpisana w dniu 15 grudnia 2008 roku.

Umowa dotyczy współpracy, w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemów informatycznych, a następnie 

świadczenia przez Comarch usług dostępu i obsługi do ww. systemów dla CenterNet. Umowa została podpisana 

na okres 5 lat. Prognozowana wartość kontraktu uwzględniająca przyrost bazy klientów to ok. 30 mln PLN.

W umowie zawarte zostały postanowienia okreś lające kary umowne, których łączna wartość nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia należnego Comarch w danym roku. 

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Comarch to polski integrator systemów informatycznych i dostawca własnych produktów dla najważniejszych 

sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów, przemysłu, usług, handlu i sektora publicznego. Firma posiada  

akademicki rodowód oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych dla operatorów 

telekomunikacyjnych w Polsce. Comarch zatrudnia około 3000 specjalistów na całym świecie. Spółka notowana 

jest na GPW w Warszawie.

Umowa została uznana przez Fundusz za znaczącą ze względu na jej szacowaną wartość, która w okresie 5 lat 

przekroczy 10% kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, 

poz. 1744).
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