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Treść raportu: Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 stycznia 2009 roku zostało podpisane 

Porozumienie Trójstronne między Emitentem jako Kupującym, Mix Electronics SA jako 

Zbywcą i PTC Sp. z o.o. jako Operatorem sieci telefonii komórkowej. Porozumienie to jest 

ostatnim z warunków zawieszających, oprócz nie skorzystania przez operatora z prawa 

pierwokupu, wejścia w życie Warunkowej Umowy Zakupu Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa, której zawarcie było podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 

nr RB_37_2008 z dnia 04 grudnia 2008 r. oraz nr RB_46_2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. 

W Porozumieniu określono zasady prowadzenia punktów sprzedaży w większej ilości niż 200. 

Będzie to realizowane na zasadzie praw Operatora do umowy najmu wybranych 16 lokali ponad 

te 200, które to dodatkowe porozumienie z wynajmującymi Emitent zobowiązuje się przedstawić 

Operatorowi do dnia 30 czerwca 2009 roku pod rygorem kary umownej wysokości 50 tys. zł za 

każdy taki brak.  

Poza tym określono również szereg zagadnień operacyjnych jak zasady obsługi klientów 

podlegających warunkom gwarancji, przejmowania wyposażenia salonów (mebli) i ich 

ubezpieczenia, zasady rozliczeń z operatorem dotyczące wielkości sprzedaży i okresów 

rozliczeniowych jak również form oświadczenia o zachowaniu ciągłości sprzedaży w lokalach w 

których znajdują się punkty sprzedaży będące przedmiotem transakcji. Przejmowane salony będą 

przejmowane bez towaru handlowego. 

 

Jednocześnie w uzupełnieniu wspomnianego raportu bieżącego o zawarciu Umowy Warunkowej 

(RB_37_2008), Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem transakcji jest nabycie praw i 

obowiązków do 37 salonów sprzedaży, a cena została ustalona na kwotę 1 600 tys. zł plus 

podatek VAT. 

Umowa Warunkowa wchodzi w życie w dniu 6 stycznia i tego dnia zostają przepisane wszystkie 

punkty sprzedaży dotychczas funkcjonujące w sieci Zbywcy na Emitenta.  

 

Informujemy również o pomyłce w numeracji raportów bieżących wysłanych w 2009 roku. 

 

Nieprawidłowy numer raportu: 

RB_48_2008 

 

Prawidłowy numer tego raportu : 

RB_01_2009  

 

 


