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NFI Midas podpisał list intencyjny z Huawei 

 

Chioski producent ma byd dostawcą sprzętu i oprogramowania oraz usług niezbędnych do 

stworzenia ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+/LTE. Wartośd 

projektu oszacowano na 235-300 mln EUR, a Huawei zobowiązał się do pomocy 

w zaaranżowaniu finansowania na tę inwestycję.  

 

Podpisanie dokumentu jest elementem realizacji strategii rozwoju notowanego na 

warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas.  

 

- Zawarcie listu intencyjnego z Huawei to wyraźny krok w kierunku budowy ogólnopolskiej 

sieci szybkiego internetu. Czas realizacji projektu założony w umowie z dostawcą 

infrastruktury to trzy lata, czyli tyle ile zakładaliśmy na budowę sieci – mówi Maciej Kotlicki, 

członek zarządu NFI Midas.  

 

W liście intencyjnym strony zobowiązały się do wynegocjowania, w dobrej wierze, 

ostatecznych umów, szczegółowo określających zakres współpracy a jego postanowienia 

będą obowiązywały do daty podpisania tychże umów. Huawei zobowiązał się również do 

pomocy w zaaranżowaniu finansowania na budowę pierwszej ogólnopolskiej sieci 

telekomunikacyjnej w technologii HSPA+/LTE. 

 

Dzięki realizacji zakładanej strategii fundusz jako pierwszy podmiot w kraju będzie mógł 

świadczyd usługi telekomunikacyjne w technologii czwartej generacji – LTE, która dzisiaj 

pozwala na przesyłanie danych drogą radiową przy maksymalnej prędkości pobierania 

danych do 100 Mb/s oraz maksymalnej prędkości wysyłania danych do 50 Mb/s. Dzięki 

niezbędnym częstotliwościom będącym w posiadaniu spółek zależnych Grupy (CenterNet i 

Mobyland), jest w stanie jako jedyny operator w Polsce oferowad usługi ultraszybkiego 

internetu. 21 października Spółka CenterNet wchodząca w skład Grupy Kapitałowej NFI 

Midas ponownie wygrała zaskarżony wcześniej przez PTC przetarg Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej na częstotliwości radiowe 1800 MHz. Tuż za nią ulokowała się spółka 

Mobyland, także wchodząca w skład Grupy Kapitałowej 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 najbliższym czasie Spółka 

zamierza powiększyd grupę o kolejną Spółkę Aero2 i sfinansowad rozbudowę jej sieci 

nadajników umożliwiając świadczenie usługi ultraszybkiego Internetu w technologii 4 

generacji na terenie całej Polski. 
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