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Treść raportu:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

Nr 33, poz. 259 ze zmianą), Zarząd Eurotel SA informuje, że z dniem 31 marca 2015 r. T-Mobile Polska S.A.,  cofa 

autoryzacje dla 21 Autoryzowanych Punktów Sprzedaży (APS) prowadzonych przez Eurotel. 

Okres wypowiedzenia wynosi w większości przypadków 3 miesiące - na koniec czerwca 2015 roku.

Redukcja pozostałej części sieci sprzedaży jest przedmiotem negocjacji z operatorem.

Proces redukcji sieci sprzedaży dotyczy wszystkich sieci działających w ramach T-Mobile Polska. Jego największe 

nasilenie będzie miało miejsce w drugim kwartale 2015 roku, zaś kontynuowany  będzie do końca 2015 roku.

Konsekwencją cofnięcia autoryzacji jest konieczność rozwiązania umów przedstawicielskich przez Eurotel z 

przedstawicielami prowadzącymi zamykane APS, co spowoduje zmniejszenie wpływów ze sprzedaży Emitenta,  

odniesie również skutek w postaci pewnego zmniejszenia kosztów operacyjnych w szczególności w przypadku 

punktów obsługiwanych bezpośrednio przez Eurotel. Konkretna skala tego procesu jest obecnie trudna do 

oszacowania ze względu na niemożność przewidzenia wielkości sprzedaży. 

Informacja o możliwości redukcji sieci sprzedaży APS T-Mobile została przekazana i omówiona już wcześniej w 

Raporcie Rocznym za 2014 rok  i w ocenie Zarządu Emitenta zdarzenie nie stanowi zagrożenia dla dalszego 

funkcjonowania Spółki. Wcześniejsze redukcje sieci sprzedaży były neutralne lub nawet umożliwiały poprawę 

wyniku działalności.

Efekt redukcji sieci sprzedaży zależeć będzie nie tylko od skali zjawiska, ale również od działań operatora 

wspierających sprzedaż oraz zmian w systemie rozliczeń z operatorem, które mają również w najbliższym czasie 

nastąpić.

Kryterium publikacji raportu – informacja poufna.

Informacja została uznana za istotną ze względu na znaczenie współpracy Eurotel z T-Mobile Polska S.A., a w 

szczególności sieci APS  prowadzonej przez Eurotel dla ogólnej działalności spółki oraz jej wpływ na wyniki 

Emitenta.
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