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MIDAS

Temat

Niewzięcie przez spółki z Grupy Midas udziału w aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 3 i 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2014 roku (Q3/2014), Zarząd spółki Midas S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, 

„Midas”) informuje, iż po przeprowadzeniu wstępnych analiz, także przy udziale spółki Polkomtel Sp. z o.o. , Grupa 

Midas nie wzięła udziału w ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwację 

częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz („Aukcja”).  W ocenie Zarządu pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz  

może nastąpić w inny sposób, aniżeli przez bezpośredni udział w Aukcji. 

Tym samym Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko wyrażone w QSr 3/2014,  iż w celu budowy długoterminowej 

wartości Spółki i zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku usług hurtowego dostępu do szerokopasmowych 

usług telekomunikacyjnych, głównie poprzez zapewnienie klientom Grupy Midas komplementarnego pokrycia 

kraju usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu, potrzebna jest aktualizacja strategii Grupy Midas 

poprzez uwzględnienie w niej konieczności zaangażowania się Grupy Midas w „Projekt 800” („Projekt 800” 

rozumiany jako inwestycja w infrastrukturę związaną z szerokopasmowym mobilnym dostępem do Internetu z 

wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz i pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz). Zdaniem Spółki 

zaangażowanie się przez Grupę Midas w realizację „Projektu 800” jest jak najbardziej możliwe bez udziału w 

Aukcji. 

Obecnie prowadzone są szczegółowe prace nad aktualizacją strategii Grupy Midas, w szczególności w zakresie 

modelu realizacji takiej strategii oraz ustalenia źródeł i form jej sfinansowania. 
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