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KNF zatwierdził aneks do prospektu NFI Midas 

Komisja  Nadzoru  Finansowego  16  maja  zatwierdziła  w  całości  wniosek  złożony  przez 
Spółkę 9 maja 2011 r. Wniosek ten dotyczył trzech obszarów. Zatwierdzony aneks został 
udostępniony na stronie internetowej NFI Midas. 

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego NFI Midas zatwierdzonego przez KNF 29 kwietnia skupia 
się  na  aktualizacji  informacji  z  trzech  obszarów  prospektu.  Zatwierdzony  przez  Komisję 
dokument uaktualnia Prospekt w związku z opublikowanym 9 maja 2011 r. skonsolidowanym 
raportem kwartalnym NFI Midas za I kwartał 2011 r. 
Dwie kolejne zmiany są związane z zawarciem w dniu 9 maja 2011 r. umowy pożyczki w 
wysokości 3.000 tys. zł pomiędzy Nova a NFI Midas oraz z powzięciem przez Emitenta w dniu 
9 maja 2011 r. informacji o zawarciu przez CenterNet umowy kredytowej z Alior Bank S.A.

NFI Midas jest obecnie w trakcie emisji akcji.  Zapisy na akcje w ramach wykonania prawa 
poboru można składać do 20 maja.  Celem przeprowadzanej emisji jest pozyskanie kapitału 
na akwizycję spółki  Mobyland sp.  z  o.o.  oraz  restrukturyzację zadłużenia Grupy.  Obecnie 
spółka  posiada  100  proc.  akcji  CenterNet  S.A.  Współpraca  obu  spółek  w ramach  Grupy 
umożliwi  komercyjne  zastosowanie  technologii  LTE,  która  daje  dostęp  do  ultraszybkiego 
internetu i objęcie pozycji lidera wśród dostawców mobilnego internetu w Polsce.

Zatwierdzony przez KNF prospekt Funduszu dotyczy emisji nie mniej niż 120 000 000 i nie 
więcej niż 236 746 680 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Cena emisyjna akcji serii C została 
ustalona na poziomie 1,24 zł  za akcję. Z pozyskanych z emisji  środków spółka 177 mln zł 
przeznaczy  na  sfinansowanie  akwizycji  Mobyland  Sp.  z  o.o.  Za  pozostałą  kwotę  fundusz 
przeprowadzi restrukturyzację zadłużenia z tytułu wyemitowanych bonów korporacyjnych.



Informacje o firmie:
Obecna na GPW od 1997 r. spółka NFI MIDAS S.A.  jest polskim funduszem private equity.  
Aktualnie  Fundusz  skupia  się  na  inwestycjach  w sektorze  TMT (Telekomunikacja,  Media, 
Technologie). W skład Grupy Kapitałowej NFI MIDAS S.A. wchodzi spółka CenterNET S.A. -  
nowy infrastrukturalny operator telefonii mobilnej w Polsce. 

Więcej na: www.midasnfi.pl
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