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Temat

Informacja o transakcji zawartej przez jednostkę zaleŜną Emitenta 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 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 ze zmianami), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", 
"Spółka") informuje, Ŝe w dniu 22 lutego 2012 roku została podpisana istotna umowa pomiędzy spółką ViaMind 
Sp z o.o. w Warszawie (spółka zaleŜna), a Abitel Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką 
komandytową z siedzibą w Kielcach. 

Strony umowy:
Abitel Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Kielcach jako 
sprzedający. ViaMind Sp z o.o. w Warszawie jako kupujący.

Przedmiot umowy:
Nabycie sieci sprzedaŜy Abitel prowadzonej na podstawie autoryzacji P4, tj. operatora telefonii komórkowej PLAY 
w postaci 24 własnych lub partnerskich POS wraz z wyposaŜeniem i składnikami słuŜącymi prowadzeniu 
działalności w ramach sieci Abitel.

Istotne warunki umowy
Cena nabycia sieci Abitel wynosi 1.800.000 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) i jest płatna w 
dwóch ratach, pierwszej w wysokości 900.000 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), płatnej w terminie 7 
dni od zawarcia umowy oraz drugiej w wysokości 900.000 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), płatnej w 
terminie 7 dni od momentu łącznego spełnienia warunków opisanych w umowie. 

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci wyraŜenia przez P4 zgody na przeniesienie na 
kupującego praw do prowadzenia punktów sprzedaŜy w odniesieniu do całości Sieci Abitel będącej przedmiotem 
umowy, a takŜe zrzeczenia się prawa pierwszeństwa nabycia Sieci Abitel do Dnia Otwarcia okreś lonego w umowie
jako 1.03.2012 r., z zastrzeŜeniem 90 dniowego terminu na spełnienie wszystkich warunków opisanych w 
umowie, w tym dokonania rozliczenia przez sprzedającego z partnerami i operatorem P4, zawarcia umów najmu 
lokali w których prowadzona jest działalność oraz ustanowienia zabezpieczeń przez partnerów.

Postanowienia umowy przewidują karę umowną zastrzeŜoną na wypadek prowadzenia przez Sprzedającego 
działalności konkurencyjnej w postaci dystrybucji towarów i usług operatora P4 w szczególności w tych samych 
lokalizacjach 

Wartość przedmiotu umowy nie przewyŜsza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 
1 pkt. 44 a) Rozporządzenia nie stanowi podstawy do uznania umowy za umowę znaczącą dla Emitenta, niemiej z 
uwagi na wysokość kapitałów własnych spółki zaleŜnej oraz rozmiar nabywanej sieci naleŜy uznać ją za istotną dla
spółki zaleŜnej.

Po dokonaniu powyŜszej akwizycji, nastąpi zwiększenie sieci Viamind do 111 punktów sprzedaŜy,  dzięki czemu 
osiągnie się dalszą dywersyfikację źródeł przychodów w Grupie Eurotel, będącą strategią realizowaną juŜ od 
pewnego czasu.
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