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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczącego m.in. zawarcia w tym dniu
umowy ramowej („Umowa Ramowa”) ze Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie („Sferia”), Zarząd Midas S.A.
(„Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. zawarł ze Sferią aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Ramowej, na
mocy którego wydłużeniu uległ wskazany w Umowie Ramowej termin na zawarcie Umowy Dostawy, o której
mowa w ww. raporcie nr 55/2012.
Zgodnie z treścią aneksu nowy termin na zawarcie Umowy Dostawy upływa w dniu 31 marca 2014 r. (poprzednio
wynosił 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy Ramowej). Wskazanym w Aneksie uzasadnieniem ww. zmiany jest
nieuzyskanie przez Sferię, w zakresach częstotliwości którymi dysponuje, pozwoleń radiowych niezbędnych do
wykorzystywania urządzeń radiowych pozwalających na świadczenie usług na warunkach nie gorszych niż LTE w
Polsce, w liczbie i lokalizacjach uzasadniających efektywne ekonomicznie rozpoczęcie świadczenia usług z
wykorzystaniem tych pozwoleń oraz nieuzyskanie prawa do dysponowania innymi częstotliwościami niezbędnymi
do tego celu. Jednocześnie Spółka informuje, iż postępowania związane z uzyskaniem przez Sferię ww. praw są w
toku, przy czym na dzień podpisania Aneksu nie zakończyły się one prawomocnymi i ostatecznymi
rozstrzygnięciami.
Pozostałe zapisy Umowy Ramowej nie uległy zmianie.
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