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NFI Midas najnowocześniejszym operatorem telekomunikacyjnym 

 
Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NFI Midas SA 
opublikował nową strategię. Zgodnie z jej założeniami kontrolowana przez 
Zygmunta Solorza-Żaka Grupa Midas będzie pierwszym w Polsce operatorem 
telekomunikacyjnym dostarczającym usługi ultraszybkiego mobilnego 
Internetu w technologii 4 generacji – LTE. Jednocześnie Spółka poinformowała 
o dwóch kolejnych krokach poczynionych w celu realizacji przyjętej strategii – 
planowanej akwizycji Spółki Aero2 i przygotowaniach do emisji nowych akcji.  
 
Zakup Spółki Aero2 – za kwotę 548 mln zł - skonsoliduje w ramach jednej grupy 
wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości pozwalające 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Te unikalne aktywa w połączeniu z już 
istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników pozwolą na pokrycie usługami 
Internetu w technologii LTE terytorium całego kraju. Cena transakcyjna jest istotnie 
niższa – o 36% - od szacunkowej wartości aktywów netto Spółki – 861 mln zł - oraz 
wyceny przygotowanej przez niezależnego audytora PriceWaterhouseCoopers. 

„Sprzedaż Aero2 do grupy NFI Midas to kolejny krok w procesie budowy mojej grupy 

telekomunikacyjnej. Konsolidacja Spółek w ramach jednej grupy zwiększy jej 

przejrzystość działania i liczę, że dyskonto w cenie Aero2 bardzo szybko odrobię 

dzięki wzrostowi wartości fundamentalnej NFI Midas. Zamierzam w tą Spółkę dalej 

inwestować i wyłożyć gotówkę na jej planowaną emisję akcji.”- powiedział Zygmunt 

Solorz-Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej NFI Midas posiadający blisko 66% jej 

akcji.  

W celu sfinansowania akwizycji i pozyskaniu środków na dalszą rozbudowę sieci 

Spółka planuje przeprowadzenie emisji z zachowaniem prawa poboru. Na jedną 

dotychczasową akcję przypadać będzie prawo poboru uprawniające do objęcia 6 

akcji nowej emisji. Spółka planuje zakończenie subskrypcji przed końcem roku. 

Ostateczna wielkość emisji będzie zależała od wypracowanego scenariusza 

rozbudowy sieci – Spółka prowadzi rozmowy z dostawcami technologii oraz innymi 

operatorami, którzy deklarują chęć współpracy przy jej budowie.  

„Już dziś sprzedajemy sygnał w technologii LTE dla Cyfrowego Polsatu, a do kasy 

Spółki z tego tytułu do końca roku wpłynie ponad 100 mln zł. Wierzę w potencjał tej 

technologii i tego, że może zrewolucjonizować rynek dostępu do Internetu w Polsce. 

Dziś najwolniejsze łącza stanowią w Polsce 60% rynku, w Bułgarii i Rumunii mniej 

niż 5%. Nasz projekt ma szansę w ciągu najbliższych lat tą sytuację zmienić.”- 

powiedział Wojciech Pytel, Prezes Zarządu NFI Midas. 

 

 



 

 

 

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 najbliższych czasie Spółka zamierza powiększyć grupę o kolejną Spółkę 

Aero2 i sfinansować 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 
 

 


