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Złożenie przez Aero2 Sp. z o.o. zamówień na usługi świadczone przez Polkomtel, w efekcie których łączna wartość
wzajemnych rozliczeń przekracza 10% kapitałów własnych Midas S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 dotyczącego zawarcia przez podmioty
z Grupy Kapitałowej Midas w relacji z Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”) umów przekraczających wartość 10%
kapitałów własnych Spółki informuje, iż powziął w dniu 29 grudnia 2015 r. informację o przyjęciu przez Polkomtel
złożonych przez Aero2 Sp. z o.o. („Aero2”) w dniu 29 grudnia 2015 r. kolejnych zamówień na usługi świadczone
przez Polkomtel na rzecz Aero2.
W konsekwencji przyjęcia złożonych zamówień łączna wartość zamówień złożonych i zawartych od dnia 11
czerwca 2015 r. do dnia publikacji tj. 29 grudnia 2015 r. włącznie, pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej
Midas i Polkomtelem, wyniosła 143,7 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
Wartość zamówień złożonych przez Aero2 i przyjętych przez Polkomtel wynosi 110,0 mln zł, natomiast wartość
zamówień złożonych przez Polkomtel i przyjętych przez Aero2 wynosi 33,7 mln zł.
Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 29 grudnia 2015 r. na usługi typu RAN, którego
wartość wyliczona w oparciu o 5-letni okres świadczenia objętych tym zamówieniem usług wynosi 100,8 mln zł
(„Zamówienie”). Zamówienie złożone zostało w ramach realizacji umowy o współpracy w zakresie wzajemnego
świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, zawartej przez Aero2 w dniu 30 marca
2012 r. z Polkomtel, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012 („Umowa”). Usługi typu RAN
objęte ww. Zamówieniem będą świadczone na warunkach opisanych w Umowie w każdej lokalizacji przez okres
pięciu lat, liczonych od daty, w której Polkomtel zgłosi gotowość świadczenia usług w danej lokalizacji, zgodnie z
postanowieniami Umowy. Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych – w tym zakresie
mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień i umów za znaczące Spółka przyjmuje 10% kapitałów własnych
Spółki.
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