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NFI MIDAS S.A. składa prospekt do KNF

Spółka NFI MIDAS S.A. złożyła dzisiaj prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego
w związku z planowaną emisją akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane w drodze
subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
Głównym obszarem działalności NFI MIDAS S.A. są inwestycje w projekty z branży
telekomunikacyjnej i IT. Złożony przez fundusz prospekt 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.
„Nowa emisja akcji to kolejny etap na drodze dynamicznego rozwoju Grupy MIDAS S.A.
Obecnie jesteśmy właścicielem 100% akcji piątego operatora infrastrukturalnego CenterNet
S.A. Dzięki pozyskanym z emisji pieniądzom będziemy mogli sfinansować przejęcie spółki
Mobyland Sp. z o.o., dzięki czemu zapewnimy sobie kontrolę nad pierwszym 20 MHz pasmem
umożliwiającym komercyjne zastosowanie technologii LTE i staniemy się liderem mobilnego
Internetu w Polsce” – mówi Wojciech Pytel, Prezes Zarządu NFI MIDAS S.A.
Grupa MIDAS już od I kwartału 2011 roku rozpocznie hurtową sprzedaż ruchu w ramach
pierwszej w Polsce sieci LTE. Według badań Polska ma jedne z najwolniejszych łączy
internetowych w Europie. Technologia LTE ma zmienić tą sytuację i pozwolić na mobilny
dostęp do Internetu o przepustowościach kilkunastokrotnie przekraczających obecnie
dostępne.
W połowie grudnia do Rady Nadzorczej Grupy MIDAS dołączyli Pan Zygmunt Solorz-Żak i Pan
Andrzej Abramczuk, którzy podzielają wizję i plany rozwojowe NFI MIDAS S.A. na polskim
rynku telekomunikacyjnym.

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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