
 

 

 
Informacja prasowa                            Warszawa, 22 grudnia 2011 r.  

 

Prospekt emisyjny NFI Midas trafił do KNF 

 

Notowany na warszawskiej giełdzie Fundusz NFI Midas S.A. złożył wczoraj prospekt 

emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii D. 

Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na odroczoną płatność za zakup Aero2, 

którego NFI Midas jest właścicielem od 9 grudnia 2011 r. oraz na rozbudowę sieci. 

 

Złożony przez NFI Midas prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż 1 138 

mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem 

prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję 

przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Zgodnie z 

decyzją akcjonariuszy cenę emisyjną wyznaczy Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej 

Spółki. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku. 

 

„Nowa emisja pozwoli nam głównie na rozliczenie przejęcia Aero2, które już jest w 

strukturach naszej Grupy. W ten sposób zakończy się proces budowy Grupy Kapitałowej NFI 

Midas, która według zaktualizowanej strategii z września 2011 roku ma składać się z trzech 

spółek: CenterNetu, Mobylandu i właśnie Aero2. Pozyskany kapitał pozwoli również na 

rozbudowę sieci nadajników i rozszerzenie obszaru dostępu do Internetu, w technologii LTE i 

HSPA+.” – mówi Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas. 

 

9 grudnia NFI Midas S.A. zawarł z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udziałów 

Conpidon Limited. Dzięki tej transakcji Fundusz stał się pośrednio właścicielem 100 proc. 

udziałów spółki Aero2. Z pomocą środków pozyskanych z emisji akcji serii D będzie możliwe 

rozliczenie transakcji. W rezultacie przejęcia Aero2 Fundusz NFI Midas skonsolidował w 

ramach jednej Grupy wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości, 

pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

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 Aero2 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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