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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 06.02.2013 roku Zarząd spółki SMT S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2015 roku powziął
informację o rozszerzeniu współpracy spółki iAlbatros SAS z francuskim biurem podróży Globeo
Travel.
Szacowane przychody zostały podwyższone o 8,3 mln Euro rocznie ze względu na rozszerzenie
współpracy o obsługę 3 nowych klientów biura podróży ("Kontrahenci"). Pierwszy Kontrahent
to instytucja państwowa SAE (Service d’Achats de l’Etat) z budżetem 6 mln Euro rocznie
na obsługę 7 ministerstw w zakresie rezerwacji hotelowych. Drugi Kontrahent to spółka INRAP
z rocznym budżetem 1,9 mln Euro. Trzeci Kontrahent to spółka Marionnaud z rocznym budżetem
0,4 mln Euro.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta szacuje aktualną, całkowitą wartość podpisanej umowy
na kwotę około 11,8 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.
Pozostałe warunki umowy z Globeo Travel pozostają bez zmian i 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 61,16% 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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