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Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną

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. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że w 

dniu 31 grudnia 2009 r. został zawiadomiony przez CenterNet S.A. (spółka zależna od Funduszu) o zawarciu trzech 

umów przez CenterNet S.A. z mLife Sp. z o.o. o świadczenie usług przez CenterNet S.A. na rzecz mLife Sp. z o.o.  

Łączna wartość wszystkich umów wynosi 8.880.000 PLN + 22% VAT.  Umową o największej wartości jest umowa 

z dnia 7 sierpnia 2009 r.  Przedmiotem tej umowy jest udostępnienie infrastruktury złożonej ze zintegrowanych i 

umożliwiających uruchomienie i testy mobilnych usług dodanych systemów: HLR, MSC, IN, Billing PrePaid, Billing 

Postpaid wraz z niezbedną infrastrukturą RNC („Testbed IN”) do testów End to End, testów FUT oraz testów 

aplikacji.  Wynagrodzenie wynikające z umowy zostało okreś lone na kwotę 3.420.000,00 PLN + 22% VAT.  Umowa 

przewiduje możliwość dochodzenia kary umownej od mLife Sp. z o.o. w przypadku rozwiązania umowy lub 

wycofania się z realizacji z umowy bez ważnego powodu przez mLife.  Kara umowa została okreś lona na kwotę 

równą wynagrodzeniu CenterNet S.A. 

Umowy zostały uznane przez Fundusz za znaczące ze względu na fakt, że łączna ich wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Funduszu.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 w zw. z § 2 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 

259).        
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