
 

 

 

 

Informacja prasowa                              Warszawa, 16 lutego 2012 r.  

 
Pierwszy inwestor finansowy ujawnił się w NFI Midas S.A. 

 
 
Allianz TFI poinformowało o przekroczeniu 5 proc. udziału w spółce. Jest to pierwszy 
inwestor finansowy, który ujawnił się w akcjonariacie NFI Midas S.A. odkąd spółka 
realizuje strategię budowy najnowocześniejszego operatora telekomunikacyjnego w 
Polsce. 
 
Funduszami, które wspólnie osiągnęły ponad 5 procentowy udział w spółce NFI Midas są 
Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO. Cały czas dominującym akcjonariuszem, kontrolującym 
blisko 66 proc. kapitału jest podmiot powiązany z Zygmuntem Solorzem-Żakiem.  
 
„W ostatnich wypowiedziach zwracaliśmy uwagę na to, że zainteresowanie naszą spółką ze 
strony inwestorów kwalifikowanych jest bardzo duże. Przekroczenie progu 5 proc. w naszym 
akcjonariacie przez pierwszą instytucję jest tego najlepszym dowodem i wyrazem zaufania 
wobec naszych ambitnych planów biznesowych. Cieszy nas to tym bardziej, że Allianz TFI jest 
bardzo dobrze postrzeganym inwestorem na rynku kapitałowym.”– mówi Maciej Kotlicki, 
członek zarządu NFI Midas.  
 
Zarządzane przez Pawła Jackowskiego, Jerzego Kasprzaka i Cezarego Markiewicza fundusze 
akcyjne Allianz TFI od lat należą do ściślej czołówki. Zarządzany przez wyżej wymieniony 
zespół fundusz otrzymał nagrodę „Złoty Portfel” dla najlepszego funduszu akcji krajowych 
2010 roku przyznawany przez Gazetę Giełdy Parkiet. Dodatkowo Jerzy Kasprzak otrzymał 
tytuł „Zarządzający Roku 2010” przyznawany przez Puls Biznesu. W ostatnim zestawieniu za 
2011 rok ten sam tytuł otrzymał Cezary Markiewicz również z Allianz TFI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

realizowad hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych 

posiadających duże bazy klientów. 

Spółka jest obecnie w trakcie publicznej emisji akcji. Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 

Finansowego prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln 

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja zostanie 

przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą 

dotychczasową akcję przysługiwad będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji 

nowej emisji.  

 

Zarząd NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej, w zeszłym tygodniu ustalił cenę emisyjną akcji 

serii D na poziomie 0,70 zł. Dzieo prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku, co 

oznacza odłączenie  prawa poboru po sesji giełdowej 10 lutego 2012 roku, natomiast zapisy 

na akcje w ramach wykonania prawa poboru będzie można składad od 20 lutego do 1 marca. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:  

Wojciech Iwaniuk 
InnerValue 
wi@innervalue.pl 
+48 504 207 566  

 


