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Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, że w dniu
27 czerwca powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta, iAlbatros S.A.
z siedzibą w Warszawie („iAlbatros”) znaczącej umowa („Umowa”) z RTE Réseau de transport
d’électricité („RTE”).
Umowa została podpisana 24 czerwca 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest udzielenie RTE
prawa do korzystania z systemów rezerwacji iAlbatros oraz związane z tym wsparcie serwisowe.
Zarząd Emitenta szacuje, że całkowita wartość Umowy wyniesie ok. 6 mln euro jednak ostateczna
wartość przychodów z tytułu jej realizacji będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych
faktycznie dokonanych przez RTE z wykorzystaniem systemu dostarczanego przez iAlbatros.
Umowa została zawarta na 3 lata.
W Umowie zostały zastrzeżone kary umowne, które łącznie przekraczają 10% szacowanej
wartości Umowy, przy czym za naruszenie postanowień Umowy dotyczących poufności, została
zastrzeżona kara w wysokości 1 000 000 euro. Pozostałe kary umowne dotyczą naruszeń
związanych z odpowiednim wdrożeniem systemu oraz zapewnieniem nieprzerwanej dostępności
systemu i usług związanych z jego utrzymaniem, przy czym suma ewentualnych kar z tego tytułu
nie przekracza 10% szacowanej wartości umowy, ani równowartości kwoty 200 000 euro. Zapłata
kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość tych kar.
Pozostałe szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych
w podobnych umowach.
W Umowie nie został zastrzeżony warunek lub termin.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, że jej szacunkowa wartość przekracza 10%
kapitałów własnych Emitenta.
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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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