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Akcjonariusze NFI Midas zdecydowali o emisji akcji z prawem poboru 

 

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NFI Midas S.A. zgodnie 

z opublikowaną we wrześniu strategią uchwalił emisję akcji serii D na przejęcie spółki 

Aero2 i budowę sieci LTE i HSPA+ w Polsce. Prospekt emisyjny złożony zostanie do kooca 

miesiąca, a dzieo prawa poboru przypadnie na 15 lutego 2012 r.   

 

Spółka NFI Midas podpisała 19 września 2011 r. przedwstępną umowę zakupu Spółki Aero2 

za kwotę 548 mln zł. Dzięki temu skonsolidowane zostaną w ramach jednej Grupy wszystkie 

obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości pozwalające na świadczenie 

usług telekomunikacyjnych. Po sfinalizowaniu transakcji posiadane przez NFI Midas aktywa, 

w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników, pozwolą na pokrycie 

usługami Internetu w technologii LTE terytorium całego kraju.  

NFI Midas wyemituje maksymalnie 1 183 mln akcji, a minimalnie 548 mln akcji.  Na każdą 

dotychczasową akcję przypadad będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji serii 

D, a nie jak wcześniej planowano 6 akcji.  

„W interesie wszystkich akcjonariuszy jest dalsza i jak najszybsza budowa przewagi 

konkurencyjnej NFI Midas względem innych operatorów. W związaku z tym Zarząd 

pozytywnie przyjał decyzję akcjonariuszy w sprawie przeprowadzenia emisji akcji w celu 

realizacji zakładanej strategii” – mówi Maciej Kotlicki, Członek Zarządu NFI Midas.  

Spółka zdecydowała się wyjśd naprzeciw propozycjom akcjonariuszy mniejszościowych 

i zdecydowała się na rekomendację zmniejszenia liczby akcji w ramach prawa poboru. 

Rozwiązanie to wydaje się byd kompromisem między potrzebami finansowymi Spółki, które 

będą musiały byd zaspokajane w niepewnej sytuacji na rynkach kapitałowych a obawami 

akcjonariuszy mniejszościowych o wysokośd kursu akcji po przeprowadzeniu nowej emisji. 

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana bezpośrednio przed 

przeprowadzeniem emisji.  

„Brak informacji o cenie emisyjnej wynika z faktu, że cały czas obserwujemy bardzo dużą 

zmiennośd na rynku akcji. Nie sprzyja ona podejmowaniu takich decyzji z dużym 

wyprzedzeniem, gdyż jest to obarczone wysokim ryzykiem dla wszystkich akcjonariuszy.” – 

dodaje Maciej Kotlicki.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacje o firmie: 

Obecna na GPW od 1997 r. spółka NFI MIDAS S.A.  jest polską grupą telekomunikacyjną 

kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej NFI MIDAS S.A. 

wchodzą spółki CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o. W najbliższym czasie Spółka 

zamierza powiększyd grupę o kolejną spółkę – Aero2 i sfinansowad rozbudowę jej sieci 

nadajników umożliwiając świadczenie usługi ultraszybkiego Internetu w technologii 4 

generacji na terenie całej Polski. 

 

Więcej na: www.midasnfi.pl 

 

Dodatkowych informacji udzielają:  

Wojciech Iwaniuk 
InnerValue 
wi@innervalue.pl 
+48 504 207 566 
 

 


