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Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, iż otrzymał od spółki 
Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mobyland”), zawiadomienie o złożeniu, w dniu 23 stycznia 2012 roku, 
przez Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) zamówienia nr 2 („Zamówienie”) do Umowy z dnia 15 grudnia 2010 
roku dotyczącej zasad współpracy pomiędzy Mobyland a Cyfrowym Polsatem w zakresie związanym z 
zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Mobyland na rzecz Cyfrowego Polsatu („Umowa”). Na 
podstawie Zamówienia, Cyfrowy Polsat zamówił pakiet danych w usłudze bezprzewodowej transmisji danych w 
sieci Mobyland, o wielkości 13 milionów gigabajtów i łącznej wartości 103.034.880 zł (słownie: sto trzy miliony 
trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) powiększonej o podatek VAT, w wysokości wynikającej z 
przepisów prawa. Ww. wartość Zamówienia zostanie rozliczona w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych na 
podstawie faktur wystawianych przez Mobyland. Zamówiony przez Cyfrowy Polsat pakiet danych posiada 
gwarantowany okres ważności, wynoszący 36 miesięcy od daty złożenia Zamówienia, przy czym strony dopuściły w
Umowie możliwość wydłużenia tego okresu. Zamówienie zostało złożone w związku z osiągnięciem 
zadeklarowanego w Umowie stopnia rozbudowy sieci telekomunikacyjnej Mobyland w liczbie 900 wybudowanych i
zintegrowanych z siecią Mobyland na koniec 2011 roku stacji bazowych. Zgodnie z otrzymanym od Mobyland ww. 
zawiadomieniem, na dzień 29 grudnia 2011 roku, w sieci Mobyland funkcjonowały 1072 stacje bazowe.

Fundusz przypomina, iż w ramach Umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji 
danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Umowa została zawarta na 
czas nieokreś lony, a jej wartość definiowana jest na podstawie odrębnych zamówień wystawianych przez Cyfrowy 
Polsat, dotyczących zakupu usługi transmisji danych.
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