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Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015
roku powziął informację o podpisaniu przez Zarząd spółki zależnej Emitenta - iAlbatros SAS
z siedzibą w Paryżu ("iAlbatros SAS") znaczącej umowy z liderem w branży FMCG we Włoszech.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie podpisanej umowy
("Kontrahent") zostało przez Emitenta opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539
z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006
roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości
informacji poufnych (Dz.U. 2006 Nr 67 poz. 476).
Przedmiotowa umowa datowana jest na dzień 9 marca 2015 roku i została zawarta do dnia
31 stycznia 2018 roku, a jej przedmiotem jest korzystanie przez Kontrahenta z systemu rezerwacji
hotelowych oferowanego przez spółkę iAlbatros SAS.
Zarząd Emitenta szacuje wartość podpisanej umowy na kwotę około 6-8 mln euro rocznie, jednak
ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży iAlbatros SAS z tytułu realizacji powyższej umowy
będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych faktycznie dokonanych przez Kontrahenta
z wykorzystaniem systemu iAlbatros SAS.
Powyższa umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zapisów o zastrzeżeniu
warunku lub terminu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych w umowach typu "business travel".
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej szacunkowa wartość przekracza
10% kapitałów własnych Emitenta.
Emitent posiada 61,17% udziałów w spółce iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast
iAlbatros S.A. posiada 100% udziałów w spółce iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
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