
RB 23 2021IMS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-12

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Podpisanie istotnej umowy przez Closer Music Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta – Closer Music Sp. z o.o. - podpisała w 
dniu 11 lipca umowę z firmą z Europy Zachodniej, posiadającą w kilku krajach ok. 30 tys. lokalizacji 
abonamentowych audio, na dostarczanie bibliotek muzycznych przez Closer Music i wykorzystywanie ich przez tę 
firmę w swoich playlistach na świecie. Szacowane roczne przychody z tytułu publicznego wykorzystywania bibliotek 
muzycznych Closer Music wyniosą w pierwszym roku trwania umowy ok. 5 – 7 mln zł. Umowa została zawarta na 
czas określony do 30 czerwca 2022 roku. Umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas 
oznaczony dwunastu miesięcy, o ile żadna ze stron skutecznie nie doręczy pisemnego zawiadomienia o rezygnacji 
z umowy drugiej Stronie najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy. Takie 
wznowienie (prolongata) umowy powtarzać się będzie po upływie każdego kolejnego okresu obowiązywania 
umowy. Spółka spodziewa się, że wraz z powiększaniem katalogów muzycznych Closer Music, w kolejnych latach 
obowiązywania umowy przychody z jej tytułu będą jeszcze większe. W drugiej połowie 2021 roku i kolejnych latach, 
Emitent spodziewa się podpisywania kolejnych tego typu umów przez Closer Music, przede wszystkim z firmami z 
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
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2021-07-12 Piotr Kabaj Wiceprezes Zarządu

2021-07-12 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
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