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SPROSTOWANIE 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 8 LUTEGO 2012 R.

 

Niniejsze sprostowanie („Sprostowanie”) nie stanowi aneksu do Prospektu ani komunikatu aktualizującego do 

Prospektu.  

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z punktem 23 dokumentu „Częste pytania dotyczące Prospektów: 

wspólne stanowiska uzgodnione przez Członków ESMA” (ang. „Frequently Asked Questions. Prospectuses: common 

positions agreed by ESMA Members”, 13. zaktualizowana wersja, lipiec 2011 r., dostępny na www.esma.europa.eu) 

i dotyczy omyłki w treści Prospektu, która nie stanowi istotnego błędu w treści Prospektu, mogącego wpłynąć na ocenę 

papierów wartościowych Emitenta. 

Terminy pisane wielką literą w Sprostowaniu mają znaczenie nadane im w Prospekcie, chyba że w niniejszym 

dokumencie wskazano inaczej. 

Emitent informuje, że w treści Prospektu zaistniała omyłka. Następująca informacja: 

„W Dacie Prospektu CenterNet ani Mobyland nie zajmują pozycji znaczącej na właściwym rynku, trwają jednak 

postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UKE, w wyniku których zarówno CenterNet, jak i Mobyland 

mogą zostać uznane za podmioty zajmujące pozycje znaczące na rynkach właściwych rozumianych jako rynek 

świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonii 

komórkowej), odpowiednio – CenterNet i Mobyland.”, 

zamieszczona na stronie 94, w punkcie 9.2.3 Części III Prospektu, nie była w Dacie Prospektu informacją aktualną. 

Emitent wyjaśnia, że Prezes UKE, w dniu 28 lutego 2011 r., wydał decyzje regulacyjne na rynku świadczenia usługi 

zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Mobyland oraz CenterNet - odpowiednio w 

stosunku do Mobyland decyzja nr DART-SMP-6040-15/10(11) oraz w stosunku do CenterNet decyzja nr DART-SMP-

6040-14/09(19) - łącznie zwane dalej „Decyzjami SMP”. W ramach Decyzji SMP Prezes UKE ustalił, że na rynku 

świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Mobyland lub odpowiednio 

publicznej sieci telefonicznej CenterNet, nie występuje skuteczna konkurencja. W związku z tym Prezes UKE wyznaczył 

Mobyland, a także, odpowiednio – CenterNet, jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję 

na tych rynkach oraz nałożył na Mobyland, a także, odpowiednio - na CenterNet, określone obowiązki regulacyjne. 

Wskazany powyżej fragment Prospektu należy traktować, w ocenie Emitenta, jako oczywistą omyłkę, nie wywierającą 

znaczącego wpływu na informacje ujawnione w Prospekcie, jak również nie stanowiącą istotnego błędu w treści 

Prospektu, mogącego wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Emitenta, z następujących przyczyn: 

1) informacje dotyczące Decyzji SMP są ogólnodostępne w domenie publicznej w stronach Prezesa UKE 

(www.uke.gov.pl), a na bazie Decyzji SMP, w stosunku do relacji łączących Mobyland, lub odpowiednio CenterNet, 

z innymi operatorami, Prezes UKE wydał również publicznie dostępne decyzje regulujące kwestie międzyoperatorskie,  

2) Decyzje SMP nie miały w Dacie Prospektu i nie mają aktualnie szczególnie istotnego znaczenia dla działalności Grupy.  
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Emitent  

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu  

 

Maciej Kotlicki Członek Zarządu  

 

 


