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NFI Midas i Sferia podpisały Umowę Ramową 

 

Na mocy zawartej umowy Sferia kupi obligacje NFI Midas o wartości nieprzekraczającej 

200 mln zł. Obie spółki planują rozpoczęcie współpracy w zakresie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, o ile Sferia pozyska pasma częstotliwości umożliwiające 

wykorzystanie technologii LTE. 

 

„Zgodnie z przyjętym planem finansowania rozbudowy naszej sieci spółka NFI Midas 

wyemituje obligacje. Środki z tej emisji są uzupełnieniem kredytów bankowych, których 

warunki pozyskania zostały uzgodnione w listopadzie br. Dzięki podpisanej umowie ramowej 

ze Sferią mamy gwarancję, że papiery dłużne o wartości do 200 mln zł zostaną objęte, co 

otwiera nam drogę do podpisania umowy kredytowej” – mówi Krzysztof Adaszewski, Prezes 

Zarządu NFI Midas.  

W podpisanej umowie Sferia wyraziła zainteresowanie nabyciem ośmioletnich obligacji 

zerokuponowych, za cenę emisyjną nie wyższą niż 200 mln zł. Zgodnie z umową ramową NFI 

Midas, do końca 2013 r., będzie mógł złożyć Sferii propozycję lub kilka propozycji nabycia 

obligacji a ta je przyjmie o ile będą zgodne z warunkami zawartymi w umowie.  

Obie Spółki zobowiązały się też do zawarcia umowy dostawy zgodnie z którą Grupa Midas 

dostarczy Sferii sieć telekomunikacyjną. 

„Zawarta umowa ramowa zapewnia Sferii dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Umożliwi ona naszej Spółce świadczenie usług telekomunikacyjnych, w 

przypadku zdobycia częstotliwości pozwalających na wykorzystanie technologii LTE ” – mówi 

Anna Miller, Prezes Zarządu Sferii.  

Umowa Ramowa zakłada też, że jeśli Sferia uzyska prawo do dysponowania 

częstotliwościami umożliwiającymi świadczenie usług dostępu do internetu w technologii 

LTE zawrze z Grupą Midas umowę zgodnie z którą będzie jej odsprzedawać pojemności w 

sieci w modelu hurtowym. Grupa Midas będzie mieć prawo do dalszej odprzedaży tych 

usług. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Informacje o firmie: 

 

Obecna na GPW od 1997 r. Spółka NFI Midas S.A. tworzy polską grupę telekomunikacyjną 

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

wchodzą m.in. spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta w grudniu 2011 roku 

spółka Aero 2 Sp. z o.o. Głównym obszarem aktywności Grupy jest budowa ogólnopolskiej 

sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może 

realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych 

posiadających duże bazy klientów. 
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