
Informacja prasowa          Warszawa 10 czerwca 2011 r. 

NFI Midas realizuje cele emisyjne

Notowany  na  warszawskiej  giełdzie  fundusz  zawarł  umowę  kupna  100  proc.  udziałów 
telekomunikacyjnej  firmy  Mobyland  sp.  z  o.o.  za  177  mln  zł  oraz  skorzystał  z  prawa 
przedterminowego wykupu bonów o wartości bliskiej  105 mln zł. W ten sposób Spółka 
zrealizowała główne cele niedawnej emisji akcji serii C, z której NFI Midas pozyskał 293,6 
mln zł brutto.

Mobyland sp. z o.o. jest operatorem usług mobilnych. Spółce została przyznana rezerwacja 
częstotliwości pozwalająca na świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych w paśmie 
GSM 1800 MHz na terenie całego kraju. W lutym 2011 roku spółka otrzymała prestiżową 
nagrodę Innowacja Roku 2010 magazynu „Mobile Internet” za  wybudowanie pierwszej w 
Polsce sieci szybkiego dostępu do Internetu w technologii LTE. Mobyland dzięki umowie z 
Cyfrowym  Polsatem  świadczy  już  komercyjnie  usługi  dostępu  do  szybkiego  mobilnego 
Internetu. 

„Niedawno zakończyliśmy z powodzeniem emisję akcji. Przejęcie Mobylandu jest elementem realizacji  
naszej strategii i jednym z głównych celów emisyjnych. Chcemy połączyć tę spółkę z należącym do nas  
Centernetem  i  aktywnie  walczyć  o  silną  pozycję  na  rynku  dostawców  szybkiego  internetu  
mobilnego.”- mówi Wojciech Pytel, Prezes NFI Midas. 

Połączone  spółki  będą  hurtowym  dostawcą  dla  podmiotów  posiadających  dużą  liczbę  klientów 
detalicznych (Mobyland posiada już umowę z Cyfrowym Polsatem), oraz samodzielnie powalczą o 
klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. 

„Drugim celem była radykalna poprawa i w konsekwencji stabilizacja sytuacji finansowej funduszu,  
dająca solidne podstawy do prowadzenia naszego biznesu. W związku z czym, skorzystaliśmy z prawa  
przedterminowego wykupu bonów od Alior Banku o wartości 105 mln zł.” - dodaje Prezes.

Cena za  100  proc.  udziałów Mobyland wyniosła  177  mln  zł.  Sprzedający,  spółka  Daycon 
Trading Ltd, złożył wraz z zawarciem umowy, nieodwołalną, ważną do 31 grudnia 2014 roku, 
ofertę  nabycia  100  proc.  udziałów  w  Mobyland  za  cenę  177  mln  zł.  NFI  Midas  może 
skorzystać z tej opcji, jeśli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału giełdowego funduszu 
lub Mobyland straci posiadaną częstotliwość pozwalającą na świadczenie mobilnych usług 
telekomunikacyjnych. 



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. wchodzą spółki CenterNET S.A. oraz Mobyland sp. z o.o.

Więcej na: www.midasnfi.pl
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