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Temat

Informacja dotycząca zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków do sieci agencyjnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 
Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),

Zarząd Eurotel SA informuje, Ŝe w dniu 13 kwietnia 2012 roku została zawarta umowa przeniesienia przez SOLEX 
Sp. z o.o. na rzecz emitenta kompleksu praw i obowiązków do sieci agencyjnej Telewizji „n” (dalej „Sieć SOLEX”), 
słuŜącej do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach umowy agencyjnej z ITI Neovision Sp. z o.o. w 
Warszawie (dalej „ITI”), pod warunkiem uzyskania zgody ITI na przejęcie przez EUROTEL praw i obowiązków z 
umowy agencyjnej z dnia 26.12.2006 r.

W wykonaniu zawartej umowy SOLEX przenosi na EUROTEL przysługujące mu:
a.uprawnienia, wynikające z umowy agencyjnej z ITI, a EUROTEL za zgodą ITI przejmuje obowiązki wynikające z 
tej umowy,
b.prawa i obowiązki z 28 umów dealerskich wraz z wszelkimi zabezpieczeniami wykonania tych umów, wszelkie 
prawa majątkowe słuŜące do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Sieci SOLEX, istniejące w dacie 
zawarcia umowy, ze skutkiem na dzień 16.04.2012 r.

Strony uzgodniły, iŜ przeniesienie praw i obowiązków z powyŜszych umów nastąpi po uprzednim rozliczeniu 
wszelkich naleŜności i zobowiązań na dzień zawarcia niniejszej umowy, bez Ŝadnych obciąŜeń, roszczeń lub 
jakichkolwiek innych praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności bez Ŝadnych zobowiązań względem 
ITI.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym kontynuacji działalności Sieci SOLEX przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz nie mniej niŜ 6 miesięcy od dnia skutecznego połączenia ITI z 
innym podmiotem o ile dojdzie do tego połączenia w czasie roku od dnia zawarcia umowy, jednakŜe łącznie nie 
dłuŜej niŜ 18 miesięcy, z zastrzeŜeniem obowiązku zapłaty przez SOLEX na rzecz EUROTEL kwoty 7,5  tys. zł netto 
za kaŜdy APS i APSiS, który w powyŜszym okresie zaprzestanie działalności.

Cena za przeniesienie praw do Sieci SOLEX wynosi kwotę 258.300 zł brutto.

W związku z zawarciem opisanej umowy SOLEX zobowiązał się nie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio Ŝadnej 
działalności konkurencyjnej wobec EUROTEL, polegającej na sprzedaŜy towarów i usług w ramach sieci Telewizji 
„n” naleŜącej do ITI.

Transakcja z podmiotem nie powiązanym.
Finansowanie transakcji – własne środki obrotowe.
Kryterium publikacji raportu – informacja poufna.
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