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Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych, Zarząd Midas S.A.(„Spółka”) informuje iż w
dniu wczorajszym tj. 9 kwietnia 2015 roku otrzymał od Aero2 sp. z o.o. („Aero2”) informację o wyroku wydanym w
dniu wczorajszym w którym Najwyższy Sąd Administracyjny („NSA”) oddalił skargę kasacyjną Milmex Systemy
Komputerowe sp. z o.o. („Milmex”) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
oddalającego skargę na decyzję Prezesa UKE odmawiającą unieważnienia przetargu na rezerwację
częstotliwości z zakresu 2,6 GHz, w efekcie którego podmiot zależy od Spółki - Aero2 otrzymał rezerwację ww.
częstotliwości. W ocenie NSA wyrok Sądu I instancji był prawidłowy, gdyż w sprawie nie można uznać, iż w ramach
przetargu doszło do uchybień prowadzących do rażącego naruszenia interesów Milmex lub rażącego naruszenia
przepisów prawa. W związku z czym oferta Milmex została zasadnie niedopuszczona do II etapu przetargu, z uwagi
na jej wady formalne. Wyrok jest prawomocny i kończy serię postępowań dotyczących przetargu na częstotliwości z
zakresu 2,6 GHz. Przebieg postępowania w przedmiotowej sprawie został szerzej opisany w Sprawozdaniu
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku.
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