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Temat

Podpisanie przez CenterNet S.A. umowy z Aero2 Sp. z o.o. 

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, iż w dniu 22 grudnia 2009 roku, 

CenterNet S.A. (podmiot w 100% zależny od Funduszu - zwany dalej „CenterNet") i Aero 2 Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (zwany dalej „Aero2", KRS 0000305767) zawarły Umowę o Współpracy w zakresie korzystania z sieci 

radiowej i anten oraz infrastruktury technicznej w paśmie GSM 1800 (zwaną dalej „Umową"). 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Aero2 na rzecz CenterNet, za wynagrodzeniem, usług polegających 

na udostępnieniu infrastruktury służącej propagacji i  transmisji sygnału w paśmie 1800 („Infrastruktura 1800”) 

oraz na zapewnieniu CenterNet wsparcia technicznego, w tym serwisowego, niezbędnego dla korzystania z 

Infrastruktury 1800, co obejmuje: eksploatację i serwisowanie Infrastruktury 1800 oraz podejmowania czynności w

sytuacjach związanych z awariami Infrastruktury 1800. 

Wynikiem Umowy jest pierwszy w Polsce komercyjny start sieci współdzielonej „RAN sharing” (model ten zakłada 

dostęp do urządzeń radiowej sieci dostępowej). Podstawowym celem jest wypełnienie obowiązków koncesyjnych 

Centernet dotyczących pokrycia15% populacji do końca 2009 roku. W okresie, na który została podpisana umowa, 

tj. do dnia 31 maja 2010 roku,  testowane będzie komercyjnie praktyczne zastosowanie RAN sharingu. 

Przedmiotowy model współpracy stosowany jest w innych krajach.

Wartość Umowy szacowana jest na kwotę ok. 4.570.000 PLN plus należny podatek. Umowa nie przewiduje kar 

umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została uznana przez Fundusz za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów 

własnych Funduszu.

Aero2 jest nowym infrastrukturalnym operatorem telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 8223.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259).
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