
 

 
 

 

  
 
 
 
 

Grupa Kapitałowa 
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

MIDAS Spółka Akcyjna 
 
 

Skonsolidowany raport kwartalny „QSr 3/2009” 
 
 

Zawierający:  
� Wybrane dane finansowe  
� Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy 

zakończony 30 września 2009 r. – sporządzone zgodnie z MSSF 
� Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy        

zakończony 30 września 2009 r. – sporządzone zgodnie z MSSF 
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Wybrane dane finansowe Grupy Midas (zgodnie z MSSF) 
 
 
 
 
 

 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2008 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2008 r. 

 tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR 
     
Przychody ze sprzedaŜy .................................................................... 30.377 111.684 6.905 32.611 

Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej ................................... 5.035 (25.516) 1.145 (7.451) 

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem. ....................................... (16.636) (62.230) (3.782) (18.171) 

Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej 
przypadający na akcjonariuszy Emitenta. ................................ (17.398) (56.354) (3.955) (16.455) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej ................. (16.161) 1.960 (3.674) 572 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej ............. (6.442) (4.935) (1.464) (1.441) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej. ................. 22.939 (2.580) 5.214 (753) 

Średnia waŜona liczba akcji (nie w tysiącach) ................................ 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876 

Średnia waŜona liczba akcji zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) .................... 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876 

Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na 
jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) ......................................... (0,32) (1,06) (0,07) (0,31) 

Rozwodniony zysk /(strata)  z działalności kontynuowanej 
na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)  ................................... (0,32) (1,06) (0,07) (0,31) 

 
Stan na 

30.09.2009 
Stan na 

31.12.2008 
Stan na 

30.09.2009 
Stan na 

31.12.2008 
 tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR 

Aktywa razem ..................................................................................... 220.719 201.379 52.271 48.265 

Zobowiązania razem .......................................................................... 193.227 182.578 45.760 43.759 

Zobowiązania długoterminowe ....................................................... 37.324 40.515 8.839 9.710 

Zobowiązania krótkoterminowe ..................................................... 155.903 142.063 36.921 34.048 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta. .......... 37.999 24.650 8.999 5.908 

Kapitał zakładowy. ............................................................................ 5.919 5.919 1.402 1.419 

Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje 
własne (nie w tysiącach). ............................................................. 56.356.670 53.668.876 56.356.670 53.668.876 

Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) ......  0,68 0,46 0,16 0,11 
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Wybrane dane finansowe Emitenta (zgodnie z MSSF)  
 

 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony         
30 września           

2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony         
30 września           

2008 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30 września 

2008 r. 
 tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR 
     
Przychody z inwestycji ................................................................ (29.970) (8.025) (6.812) (2.343) 

Wynik z inwestycji netto ............................................................. (42.647) (19.418) (9.694) (5.670) 

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji  4.735 (22.422) 1.076 (6.547) 

Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej ................................ (37.912) (41.840) (8.618) (12.217) 

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem ................................ (37.912) (41.840) (8.618) (12.217) 

Zysk / (Strata) netto .................................................................... (37.491) (42.222) (8.522) (12.329) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej ........... (28.331) (10.038) (6.440) (2.931) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej. ........... 22.939 (2.681) 5.214 (783) 

Przepływy pienięŜne netto razem.............................................. (5.392) (12.719) (1.226) (3.714) 

Średnia waŜona liczba akcji (nie w tysiącach) .......................... 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876 

Średnia waŜona liczba akcji zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) .............. 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876 

Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)  ....... (0,69) (0,79) (0,16) (0,23) 

Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą 
(nie w tysiącach)  ..................................................................... (0,69) (0,79) (0,16) (0,23) 

  
    

Stan na 
30.09.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Stan na 
30.09.2009 

Stan na 
31.12.2008 

 tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR 

 
Aktywa razem ............................................................................... 161.273 168.137 38.193 40.297 

Zobowiązania razem. ................................................................ 124.961 125.082 29.593 29.978 

Zobowiązania krótkoterminowe ............................................... 124.878 124.430 29.574 29.822 

Kapitał własny ................................................................................. 36.312 43.055 8.599 10.319 

Kapitał zakładowy .......................................................................... 5.919 5.919 1.402 1.419 

Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)  ................................ 56.356.670 53.668.876 56.356.670 53.668.876 

Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) ......... 0,64 0,80 0,15 0,19 
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję 

(nie w tysiącach)  ........................................................................ 0,64 0,80 0,15 0,19 
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GRUPA KAPITAŁOWA NFI MIDAS S.A. 
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2009 r. 
 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 
 
 

 30 września 
2009  31 grudnia 

2008 
AKTYWA  

   

Aktywa obrotowe     
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty  ................................................................  8.601  8.265 
Środki na rachunku powierniczym  ................................................................  -  - 
Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ..................................................................................................................... -  2.751 
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności ...................................................... 21.621  6.922 
Zapasy  .............................................................................................................................. 3.202  1.568 
  33.424  19.506 
Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy  ................................................................  -  - 
Aktywa obrotowe razem ............................................................................................ 33.424  19.506 

Aktywa trwałe   
 

 
Wartości niematerialne ................................................................................................ 179.141  180.067 
    Wartość firmy jednostek zaleŜnych ................................................................ 464  877 
    Koncesja telekomunikacyjna .................................................................................... 173.556  177.711 
    Inne wartości niematerialne ...................................................................................... 5.121  1.479 
Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................................ 8.125  1.806 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ................................................................ -  - 
Pozostałe aktywa długoterminowe ................................................................  29  - 
Aktywa trwałe razem................................................................................................ 187.295  181.873 
     
Aktywa razem  ................................................................................................  220.719  201.379 
     
ZOBOWIĄZANIA     
Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania  ................................ 24.645  11.983 
Zobowiązania z tytułu koncesji telekomunikacyjnej  ................................  4.273  4.021 
Kredyty i poŜyczki ................................................................................................ -  6.061 
Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................  125.660  118.084 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciąŜenia ..................................................... 1.325  1.914 
Zobowiązania krótkoterminowe razem ................................................................ 155.903  142.063 
     
Zobowiązania długoterminowe     
Zobowiązania z tytułu koncesji telekomunikacyjnej ................................  37.278  40.432 
Pozostałe zobowiązania ................................................................................................ 46  83 
Zobowiązania długoterminowe razem ................................................................ 37.324  40.515 
     
Zobowiązania razem  ................................................................................................ 193.227  182.578 
     
KAPITAŁ WŁASNY     
przypadający na akcjonariuszy Spółki, w tym:     
Akcje zwykłe .................................................................................................................... 5.919  5.919 
Kapitał zapasowy ................................................................................................  227.616  242.037 
Akcje własne .................................................................................................................... (84.900)  (130.068) 
Niepodzielony wynik finansowy ................................................................  (110.636)  (93.238) 
    Zysk z lat ubiegłych ................................................................................................ (93.238)  (7.573) 
    Zysk / (Strata) netto bieŜącego okresu ................................................................ (17.398)  (85.665) 
  37.999  24.650 
Kapitały mniejszości................................................................................................ 542  49 
Kapitał własny razem ................................................................................................ 38.541  24.699 
RóŜnice kursowe z konsolidacji ................................................................................... (11.049)  (5.898) 

Pasywa razem ................................................................................................  220.719  201.379 
     
Liczba akcji (nie w tysiącach)  ....................................................................................... 56.356.670  53.668.876 
Kapitał własny na jedną akcję (nie w tysiącach) ........................................................ 0,68  0,46 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat  

Okres          
trzech 

miesięcy 
zakończony 
30.09.2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30.09.2009 r. 

Okres                 
trzech 

miesięcy 
zakończony 
30.09.2008 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30.09.2008 r. 

Działalność kontynuowana   
  

 

      
 Przychody ze sprzedaŜy towarów i usług ................................................................ 11.257 30.377 32.612 111.684 
 Koszty operacyjne ................................................................................................ (14.382) (46.649) (40.744) (138.294) 
 Zysk ze sprzedaŜy zorganizowanej części przedsiębiorstwa ................................ - - - 25 
 Pozostałe przychody operacyjne ................................................................ 16 168 - 11 
 Pozostałe koszty operacyjne ................................................................ (741) (1.697) (40) (396) 
Strata z działalności operacyjnej ................................................................ (3.850) (17.801) (8.172) (26.970) 
      
Zysk / (Strata) z działalności inwestycyjnej  ............................................................... 5.486 5.035 6.642 (25.516) 
Pozostałe przychody finansowe  ................................................................ - -  - 
Pozostałe koszty finansowe  ................................................................ (3.064) (3.870) (3.380) (9.744) 
      
Strata przed opodatkowaniem  ................................................................ (1.428) (16.636) (4.910) (62.230) 
      
Podatek dochodowy bieŜący ................................................................ (370) (370) - (18) 
Podatek dochodowy odroczony ................................................................ 1.816 121 1.686 5.996 
Razem podatek dochodowy ................................................................ 1.446 (249) 1.686 5.978 
      
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej ................................ 18 (16.885) (3.224) (56.252) 

Działalność zaniechana    

 

 
Zysk /(Strata) netto z działalności zaniechanej ................................ - - - (102) 

Zysk / (Strata) netto ................................................................................................ 18 (16.885) (3.224) (56.354) 

Inne całkowite dochody    

 

 
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek 

podporządkowanych  ................................................................................................ (975) (11.049) 239 (4.619) 

CAŁKOWITA STRATA  ................................................................  (957) (27.934) (2.985) (60.973) 
 
    

 
 

 Zysk/(Strata) netto przypadający na:       
    udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego ................................ (505) (17.398) (3.224) (56.354) 
    udziały akcjonariuszy mniejszościowych ................................................................ 523 513 - - 
      
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 

przypadający na 1 akcję (w zł)    
 

    podstawowy ................................................................................................ (0,01) (0,32) (0,06) (1,06) 
    rozwodniony ................................................................................................ (0,01) (0,32) (0,06) (1,06) 
      
Zysk/(Strata) netto z działalności zaniechanej przypadający 

na 1 akcję (w zł)    
 

 
    podstawowy ................................................................................................ - - - - 
    rozwodniony ................................................................................................ - - - - 
      
Liczba akcji przyjęta do wyliczenia zysku / (straty) netto na 1 akcję przypadającego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego 
obejmuje akcje Funduszu ogółem po pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu. Średnia waŜona tak ustalonej liczby akcji 
wynosiła odpowiednio 55.707.366,  54.497.539 , 53.293.876 , 53.293.876  dla trzeciego kwartału 2009 roku i dziewięciu miesięcy 2009 oraz trzeciego 
kwartału 2008 i dziewięciu miesięcy 2008 r. Ta sama liczba akcji została zastosowana do obliczenia wskaźnika rozwodnionego. 
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

 Przypadające na akcjonariuszy Spółki 

Udziały 
mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny  

Akcje 
zwykłe 

Kapitał 
zapasowy 

Akcje 
własne 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy Razem 
Stan na 1 stycznia 2009 r. ................................5.919 242.037 (130.068) (93.238) 24.650 49 24.699 
Zysk ze sprzedaŜy akcji własnych ................................- (14.421) 45.168 - 30.747 - 30.747 
Nabycie jednostek zaleŜnych ................................- - - - - -         - 
Koszty związane z 
podwyŜszeniem kapitału w 
spółce zaleŜnej........................................... - - - - - - - 

Podział zysku/ Pokrycie straty z 
lat ubiegłych ............................................... - - - - - - - 

Strata netto roku obrotowego ................................- - - (17.398) (17.398) - (17.398) 
Udział mniejszości w wyniku fin ................................- - - - - 493 493 
Stan na 30 września 2009 r. ................................5.919 227.616 (84.900) (110.636) 37.999 542 38.541 

 
 

 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 

Udziały 
mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny  

Akcje 
zwykłe 

Kapitał 
zapasowy 

Akcje 
własne 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy Razem 
Stan na 1 stycznia 2008 r. ................................5.919 295.152 (136.043) (50.848) 114.180 (235) 113.945 
Korekta wartości nabycia 
jednostek zaleŜnych ................................ - - - - - 4 4 

Koszt nabycia akcji własnych ................................ (5.868)   (5.868)  (5.868) 
Strata netto roku obrotowego ................................- - - (56.354) (56.354) - (56.354) 
Stan na 30 września 2008 r. ................................5.919 289.284 (136.043) (107.202) 51.958 (231) 51.727 

 
 
 

 Przypadające na akcjonariuszy Spółki 

Udziały 
mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny  

Akcje 
zwykłe 

Kapitał 
zapasowy 

Akcje 
własne 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy Razem 
Stan na 1 stycznia 2008 r. ................................5.919 295.152 (136.043) (50.848) 114.180 (235) 113.945 
Zysk ze sprzedaŜy akcji własnych ................................- (9.840) 5.975 - (3.865) - (3.865) 
Nabycie jednostek zaleŜnych ................................- - - - - 49         49 
Koszty związane z 
podwyŜszeniem kapitału w 
spółce zaleŜnej........................................... - - - - - - - 

Podział zysku/ Pokrycie straty z 
lat ubiegłych ............................................... - (43.275) - 43.275 - - - 

Strata netto roku obrotowego ................................- - - (85.665) (85.665) - (85.665) 
Rozliczenie ujemnych udziałów 
mniejszości ................................................................- - - - - 235 235 

Stan na 31 grudnia 2008 r.................................5.919 242.037 (130.068) (93.238) 24.650 49 24.699 
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Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych 
 

 

Okres          
trzech 

miesięcy 
zakończony 
30.09.2009 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30.09.2009 r. 

Okres                 
trzech 

miesięcy 
zakończony 
30.09.2008 r. 

Okres 
dziewięciu 
miesięcy 

zakończony 
30.09.2008 r. 

     

 Zysk / (Strata) netto ................................................................ 18 (16.885) (3.224) (56.354) 
 Amortyzacja środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych ................................................................ 3.459 4.869 390 901 
 Naliczone odsetki ................................................................................................2.270 7.319 3.344 9.598 
 (Zyski) /Straty z tytułu zmian wartości godziwej 

pozostałych aktywów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy  ................................ - - (1.434) 31.065 

 Podatek dochodowy odroczony ................................................................ - - (1.771) (5.222) 
 RóŜnice kursowe................................................................................................(959) (5.182) 233 (2.323) 
 Zmiany stanu aktywów i pasywów związanych 

z działalnością operacyjną:      
 – NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności  ................................(9.208) (14.726) 3.619 (945) 
 – Zapasy  ................................................................................................ (1.506) (1.634) 622 196 
 – Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy ................................................................ - 2.751 (2.696) 7.162 
 – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy ................................ 4.000 - - - 
 – Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania ................................4.941 7.894 (3.913) 16.152 
 – Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciąŜenia ................................306 (589) 1.155 1.552 
 Przychody z tytułu odsetek i dywidend od papierów 

wartościowych dostępnych do sprzedaŜy ................................ 4 22 29 196 
 Podatek dochodowy zapłacony ................................................................ - - - (18) 
 Przepływy pienięŜne netto z działalności 

operacyjnej  ................................................................................................3.325 (16.161) (3.646) 1.960 
  
Nabycie jednostki zaleŜnej, pomniejszone o przejęte 

środki pienięŜne ................................................................................................- (18) - - 
 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych ................................................................(3.009) (6.424) (1.215) (4.935) 
 Nabycie pozostałych aktywów długoterminowych ................................ - - - - 
 Przepływy pienięŜne netto z działalności 

inwestycyjnej  ................................................................................................(3.009) (6.442) (1.215) (4.935) 
  
Nabycie/SprzedaŜ akcji własnych ................................................................9.921 30.747 - (5.868) 
 Blokada środków na rachunku powierniczym  ................................ - - - - 
 Wpływy/Wydatki z emisji bonów ................................................................(1.261) (1.263) - - 
 Otrzymane i spłacone poŜyczki wraz z odsetkami ................................(6.186) (6.545) 6.305 3.288 
 Wpływy z emisji akcji ................................................................ - - - - 
 Przepływy pienięŜne netto z działalności 

finansowej  ................................................................................................2.474 22.939 6.305 (2.580) 
  
Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich 

ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieŜącym ................................2.790 (336) 1.444 (5 555) 

 

    
 Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów oraz 

kredytu w rachunku bieŜącym na początek roku  ................................5.811 8.265 347 7.346 

 

    
 Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów oraz 

kredytu w rachunku bieŜącym na koniec roku  ................................8.601 8.601 1.791 1.791 
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AKTYWA FINANSOWE WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY – 
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ 
 
 

Akcje i udziały w 
jednostkach 

stowarzyszonych  

Akcje i udziały 
w pozostałych 
jednostkach 
krajowych Razem 

    
Wartość bilansowa na 1 stycznia 2009 r.  ......................  - 2.749 2.749 
Zwiększenia razem z tytułu:  .................................................  - 4.413 4.413 
- zakupu  ....................................................................................  - 4.413 4.413 

    

Zmniejszenia  razem z tytułu ................................................  - (7.162) (7.162) 

- sprzedaŜy ................................................................................  - (7.162) (7.162) 

    

Wartość bilansowa na 30 września 2009 r. ....................  - 0 0 
 
 
 
 
AKTYWA FINANSOWE WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 
 na dzień 30 września 2009 r. 
 

 Notowane na giełdach  
(z nieograniczoną zbywalnością) 

  

Akcje i udziały  w jednostkach stowarzyszonych ………….. wartość bilansowa - 
 wartość według ceny nabycia - 
 wartość godziwa - 
 wartość rynkowa - 

Akcje i udziały  w pozostałych jednostkach krajowych ….… wartość bilansowa - 
 wartość według ceny nabycia - 
 wartość godziwa - 
 wartość rynkowa - 

RAZEM ………………………………………………..… 
 
wartość bilansowa - 

 wartość według ceny nabycia - 
 wartość godziwa - 

  wartość rynkowa - 
 
Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady:  
- z nieograniczoną zbywalnością - papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się 

w publicznym obrocie z mocy decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i 
obligacje skarbowe), oraz dłuŜne papiery wartościowe komercyjne, których płynność gwarantowana jest przez 
organizatora emisji,  
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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej, przedmiot działalności 
 
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. (dalej „Grupa Midas”) jest Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna (zwany dalej „Funduszem”) utworzony dnia 15 grudnia 
1994 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich 
prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działającym w oparciu o przepisy tej 
ustawy oraz kodeksu spółek handlowych. 
 
Siedzibą podmiotu dominującego jest Warszawa, Al. Jana Pawła II 29. Od 1997 r. akcje Funduszu są 
notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 
 
Przedmiotem działalności Funduszu jest: 
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji, 
3) nabywanie innych papierów wartościowych, 
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 
6) udzielenie poŜyczek spółkom i innym podmiotom, 
7) zaciąganie poŜyczek i kredytów dla celów Funduszu. 

Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z. 

Fundusz moŜe podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza 
wymienionymi powyŜej, w szczególności polegającą na: 
1) kupnie i sprzedaŜy nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 
2) zagospodarowaniu i sprzedaŜy nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z). 

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. g) Statutu Funduszu 
do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Funduszu naleŜy przedstawienie akcjonariuszom, 
na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. 
i na kaŜdym następnym, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia likwidacji lub przekształcenia 
Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, z którą Fundusz będzie 
związany umową o zarządzanie. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, w dniu 
30 października 2009 r. działając na podstawie art.22 ust.2 lit. g) Statutu Funduszu oraz po zapoznaniu się  
z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanowiło podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji 
dotychczasowej działalności. 
 
Grupa Midas poprzez swoje spółki zaleŜne działa na rynku usług telekomunikacyjnych.  
 
Dzięki uzyskanej w 2007 r. przez spółkę CenterNet S.A. (dalej „CenterNet”) koncesji GSM oraz 
rozpoczęciu działalności operacyjnej z dniem 31 maja 2009 r., CenterNet rozpoczął świadczenie usług 
telefonii mobilnej na terenie Polski. NajwaŜniejszymi obszarami działalności spółki pozostaje intensywny 
wzrost bazy klientów, dalsza rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz budowanie sieci 
dystrybucji z udziałem kolejnych partnerów biznesowych. 
 
Celem kolejnej spółki zaleŜnej – mLife Sp. z o.o. (dalej „mLife”) jest osiągniecie pozycji lidera technologii 
multimedialnych w segmencie B2B i B2C w Polsce i na Ukrainie. Kluczową rolę w działalności spółki gra 
przede wszystkim wdraŜanie oraz sprzedaŜ opracowanych rozwiązań technologicznych.* 
 
* W dniu 29 października 2009 roku Fundusz zbył na rzecz mFactory Sp. z o.o. 320 udziałów mLife o wartości nominalnej 0,5 zł 
kaŜdy, za łączną cenę w wysokości 160 zł, obniŜając tym samym swój udział w spółce mLife. W wyniku transakcji Fundusz 
pozostał właścicielem 80 udziałów o wartości nominalnej 0,5 zł kaŜdy, stanowiących 16% udziałów w kapitale zakładowym mLife 
i uprawniających do 16% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.  
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2. Informacja o jednostkach objętych konsolidacją 

W skład Grupy Midas na dzień 30 września 2009 r. wchodziły następujące jednostki: 

Spółka 

Udział spółek Grupy 
Midas w kapitale spółki 

Udział spółek Grupy 
Midas w kapitale spółki 

30 września 2009 31 grudnia 2008 

Spółki zaleŜne bezpośrednio:   
   

CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie  100,00% 100,00% 
 
mLife Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  80,00% 80,00% 

   

   

Spółki zaleŜne pośrednio:   

   

Xebra Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania, poprzez 
CenterNet, (dalej „Xebra”) 80,00% 80,00% 
 
Extreme Mobile Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania 
(poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 80,00%)  100,00% 100,00% 
 
Advantage Cellular Communications Ltd z siedzibą w 
Preston, Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział 
Funduszu wynosi 49,00%, dalej „ACCL”) 61,25% 61,25% 
 
   
mLife Ukraine Ltd z siedzibą w Ukrainie (dalej "mLife 
Ukraine") (poprzez mLife, efektywny udział Funduszu wynosi 
40%) 50,00% 50,00% 
 
Extreme Klub Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej 
"Extreme"), poprzez mLife, efektywny udział Funduszu wynosi 
48% 60,00% 60,00% 
 
ATTR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (poprzez mLife, 
efektywny udział Funduszu wynosi 80%) 100,00% - 
 
Visual Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (poprzez 
mLife, efektywny udział Funduszu wynosi 40%) 50,00% - 

 

 

3. Zmiany w strukturze Grupy Midas w trzecim kwartale 2009 r. 

 
W okresie trzeciego kwartału 2009 r., Grupa Midas kontynuowała działania optymalizujące działalność 
jednostek zaleŜnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem wymagań akcjonariuszy co do 
moŜliwych do uzyskania stóp zwrotu.  
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4. Przyjęte zasady rachunkowości 
 
4.1. Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności 
 
Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech i dziewięciu miesięcy 
zakończonych 30 września 2009 r. zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
 
Na podstawie Art.55 ust.5 Ustawy o rachunkowości, Grupa Midas sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przy 
sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Grupy zasady 
rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami 
rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).  
 
Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 – Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie  przygotowywania niniejszego sprawozdania.   
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych, w związku 
z faktem, iŜ złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje Grupy (waluta 
funkcjonalna). 
 
Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd w dniu 16 listopada 2009 r.   
 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, Ŝe w dającej się 
przewidzieć przyszłości spółki wchodzące w skład Grupy Midas będą kontynuować działalność 
w niezmniejszonym istotnie zakresie. 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących oszacowań i ocen 
dokonanych przez Zarząd.  
 
Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem 
zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których 
pominięcie lub zniekształcenie moŜe wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez uŜytkowników 
na podstawie sprawozdania finansowego. 
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W tabeli „Wybrane dane finansowe” zaprezentowano pozycje skonsolidowanego sprawozdania z 
sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów  oraz  sprawozdania z przepływów 
pienięŜnych przeliczone na EURO. 
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały 
przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 30 września 
2009 r. 4,2226 PLN/EURO, z dnia 31 grudnia 2008 r. 4,1724 PLN/EURO. 

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów  oraz sprawozdania z przepływów środków 
pienięŜnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego 
zakończonego miesiąca z dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2009 r. oraz 2008 roku.  
(odpowiednio: 4,3993 PLN/EURO i 3,4247 PLN/EURO). 
 
 
4.2. Standardy, zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz 

interpretacjach obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 r.  
 
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w 
trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku: 
 

– Zaktualizowany MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”,  
– Zaktualizowany MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”,  
– Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 

finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy i zobowiązania powstałe w wyniku 
likwidacji”,  

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt 
inwestycji w jednostkę zaleŜną, współzaleŜną lub stowarzyszoną”,  

– Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”,  
– MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,  
– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w 
większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później,  

– KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości”. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana 
przez Unię Europejską, 

– KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych”, zmiany mają 
zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później.  

 
Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje równieŜ:  

– KIMSF 18 „Nieodpłatne przekazanie aktywów”, ma zastosowanie prospektywnie w odniesieniu do 
składników aktywów otrzymanych od klientów 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. Niniejsza 
interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską. 

 
Przyjęcie powyŜszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce 
rachunkowości Grupy Midas ani w prezentacji sprawozdań finansowych.  
 
Segmenty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane zgodnie z MSSF 8, który zastąpił MSR 14.  
MSSF 8 wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy opartych na raportach 
wewnętrznych i słuŜących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników 
segmentów operacyjnych przez główne organy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w jednostce. 
Wartości podlegające ujawnieniu nie muszą być zgodne z MSSF. 
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Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte 
 

– Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, ma zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, 

– Zmiana do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”, ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. Niniejsza zmiana nie została zaakceptowana 
przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości 
zabezpieczeń”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i 
później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 roku i później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku 
lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, 

– MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Standard ma zastosowanie z dniem wydania (9 lipca 2009 
roku). Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w 
większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. 
Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepienięŜnych na rzecz właścicieli”, ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie została 
zaakceptowana przez Unię Europejską. 

 
Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania tych standardów oraz interpretacji juŜ przyjętych lub 
będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską. 
Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyŜszych nowych standardów oraz 
interpretacji na sprawozdania finansowe. 
 

4.3. Zasady i metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
stosowane przez Grupę Midas 

Zasady rachunkowości zastosowane w niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym nie zmieniły się w porównaniu z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu 
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Midas za okres zakończony 31 grudnia 
2008 r. Opis tych zasad znajduje się w punkcie 3.2 Informacji dodatkowej do skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego zamieszczonego w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Midas 
opublikowanym 30 kwietnia 2009 r. 

  

5. Informacje dotyczące segmentów działalności w Grupie Midas 

MSSF 8 wymaga raportowania informacji finansowych oraz opisowych ujawnień w stosunku do 
segmentów sprawozdawczych, które są segmentami operacyjnymi lub agregacją segmentów operacyjnych 
spełniających określone kryteria. Segmenty operacyjne stanowią komponenty jednostki w stosunku do 
których istnieją oddzielne informacje finansowe, słuŜące głównym organom odpowiedzialnym do 
podejmowania decyzji biznesowych, w tym oceny działalności oraz alokacji zasobów. 
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Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych w całej Grupie 
Midas dla celów podejmowania głównych decyzji inwestycyjnych jest Zarząd NFI Midas – Jednostki 
Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów w Grupie.  
 

W Grupie Midas dla celów zarządczych wyróŜniamy podział na jednostki biznesowe w oparciu o rodzaje 
prowadzonych działalności oraz oferowane produkty i usługi: 

1) Segment działalności inwestycyjnej - działalność ta jest prowadzona przez Fundusz i obejmuje 
przede wszystkim: 

� nabywanie papierów wartościowych, 
� nabywanie bądź obejmowanie udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych emitowanych, 
� wykonywanie praw z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, 
� rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 
� udzielanie poŜyczek  oraz zaciąganie poŜyczek i kredytów dla celów Funduszu. 

2) Segment działalności telekomunikacyjnej i IT - działalność ta prowadzona jest przez spółki zaleŜne 
i obejmuje przede wszystkim: 

� działalność w sektorze telekomunikacyjnym (GSM) prowadzona w Polsce, 
� świadczenie usług operatora wirtualnych sieci komórkowych na terytorium Wielkiej Brytanii, 
� dostarczanie technologii obróbki informacji i technologii telekomunikacyjnych dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, 
� dystrybucję aparatów komórkowych, 
� tworzenie treści multimedialnych i dystrybucja na przenośne urządzenia odbiorcze. 

 
Finansowanie Grupy oraz podatki dochodowe są zarządzane na poziomie całej Grupy Midas i nie są 
alokowane do segmentów operacyjnych. 
Ocena wyników segmentów dokonywana jest na podstawie wartości osiąganych przychodów, 
ponoszonych kosztów oraz stopy zwrotu z poszczególnej inwestycji. 
  
Informacja finansowe dotyczące segmentów operacyjnych w Grupie Midas 

Za okres dziewięciu  miesięcy zakończonych  
30 września 2009r. 

Działalność 
inwestycyjna 

Działalność 
telekomunikacyjna 

i IT 
Korekty 

konsolidacyjne Razem 
  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i usług .................... - 39.997 (9.620) 30.377 

Koszty operacyjne ............................................................ (1.526) (53.943) 8.820 (46.649) 

Zysk/(Strata) z działalności inwestycyjnej, w tym: .... 6.565 233 (1.763) 5.035 

 - przychody z tytułu odsetek ......................................... 1.829 1 (1.763) 67 

Koszty z tytułu odsetek................................................... (7.793) (2.504) 1.763 (8.534) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem ......................... (3.646) (12.190) (800) (16.636) 

     

Za okres dziewięciu  miesięcy zakończonych  
30 września 2008r. 

Działalność 
inwestycyjna 

Działalność 
telekomunikacyjna 

i IT 
Korekty 

konsolidacyjne Razem 
  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i usług .................... - 111.821 (137) 111.684 

Koszty operacyjne ............................................................ (1.279) (137.138) 123 (138.294) 

Zysk/(Strata) z działalności inwestycyjnej, w tym: .... (23.717) 110 (1.909) (25.516) 

 - przychody z tytułu odsetek ......................................... 2.025 80 (1.909) 196 

Koszty z tytułu odsetek................................................... (9.592) (2.085) 1.933 (9.744) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem ......................... (34.617) (31.896) 4.283 (62.230) 

     



Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A. 
Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 r. 
Informacja dodatkowa do skróconego kwartalnego  skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeŜeli nie zaznaczono inaczej) 
 

16 

 

 
   

 
 

6. Kapitał zakładowy i akcje własne (liczba akcji i wartość nominalna nie w tysiącach) 

Na dzień 30 września 2009 r. kapitał zakładowy Funduszu składał się z 59.186.670 akcji zwykłych 
o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda. KaŜda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów 
członków Rady Nadzorczej.  

Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

Seria/ emisja Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Seria A  Na okaziciela 1.000.000 100 środki pienięŜne 95-03-31 
Seria A  Na okaziciela 32.000.000 3.200 aport 95-09-08 
Seria A  Na okaziciela 1.000.000 100 aport 96-02-03 
Seria A  Na okaziciela 500.000 50 aport 96-05-06 
Seria A  Na okaziciela 400.000 40 aport 96-06-03 
Seria A  Na okaziciela 100.000 10 aport 96-06-05 
Umorzenie 1996r. - (3.973.815) (397) - 96-12-19 
Umorzenie 1997r. - (255.106) (26) - 97-11-17 
Umorzenie 1998r. - (313.038) (31) - 98-11-24 
Umorzenie 1999r. - (401.917) (40) - 99-11-18 
Umorzenie 2003r. - (7.512.989) (752) - 03-12-18 
Umorzenie 2005r. - (10.705.801) (1.070) - 05-11-10 
 Seria B Na okaziciela 47.349.336 4.734 emisja akcji 06-07-17 
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6.1. Struktura Akcjonariatu 

 
Tabela poniŜej przedstawia akcjonariuszy NFI Midas S.A. posiadających co najmniej 5% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Fundusz) na moment przekazania skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 
2009 r. i zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu Funduszu. Ponadto zostały uwzględnione akcje własne 
posiadane przez Fundusz. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieŜących przekazanych 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane 
od udziałowców zgodnie z artykułem 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia właścicieli akcji NFI Midas S.A. na 16 listopada 2009 r.: 

Nazwa  akcjonariusza 
Funduszu Liczba akcji 

Udział 
akcji% 

Liczba głosów % 
Zmiana % od 

ostatniego 
raportu 

Nova Capital Sp. z o.o. 35.696.422 60,31 35.696.422 60,31 0,00 % 
Karkosik Wanda GraŜyna 3.642.721 6.15 3.642.721 6.15 0,00 % 
NFI Krezus S.A.  3.317.234 5,60 3.317.234 5,60 0,00 % 
Roman K. Karkosik 2.982.187 5,03 2.982.147 4,99 -0,04 % 
NFI MIDAS S.A.* 2.000.000 3,38 2.000.000 3,38 -2,49 % 
Pozostali akcjonariusze 11.548.106 19,51 11.548.106 19,51 +2,43 %  
Akcje Funduszu  59.186.670 100,00 59.186.670 100,00  
 

    
 

 
* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje 
prawa głosu. 
 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu okresowego  
 
Nova Capital Sp. z o.o. 
Od publikacji ostatniego raportu okresowego Funduszu Nova Capital Sp. z o.o. przekazała dwukrotnie 
informacje o zbyciu przez podmiot zaleŜny (Fundusz) 1.476.000 akcji Funduszu. W wyniku zbycia akcji 
pośrednio zmniejszył się stan posiadania akcji NFI Midas S.A. przez Nova Capital Sp. z o.o. w stosunku 
do dotychczasowego o 2,49%. Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem z dnia 24 września 2009 roku, 
przed zmniejszeniem udziału Nova Capital Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio i pośrednio 39.396.222 sztuk 
akcji NFI Midas S.A., które stanowiły 66,56% w kapitale zakładowym Funduszu i dawały 39.396.222 
głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 66,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu. Zgodnie z ostatnim zawiadomieniem Nova Capital Sp. z o.o. posiada 
bezpośrednio 35.696.422 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 60,31% w kapitale zakładowym 
Funduszu oraz pośrednio 2.000.000 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 3,38 % w kapitale 
zakładowym Funduszu. Posiadane akcje bezpośrednio i pośrednio uprawniają do 37.696.422 głosów na 
walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 63,69% ogólnej liczby głosów. 
 
Pan Roman Krzysztof Karkosik 
W dniu 7 września 2009 roku wpłynęło do Funduszu zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa 
Karkosika, informujące o nabyciu przez podmiot od niego zaleŜny - spółkę Taleja Sp. z o.o. dnia 31 
sierpnia 2009 roku 250.000 sztuk akcji NFI Midas SA. Przed transakcją Pan Roman Krzysztof Karkosik 
posiadał bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot od niego zaleŜny – 2.952.147 sztuk akcji 
Funduszu, co stanowiło 4,987% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 2.952.147 
głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,987% ogólnej liczby głosów. Natomiast po transakcji 
Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot zaleŜny 2.982.187 
sztuk akcji Funduszu, co stanowi 5,03% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 
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2.982.187 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
 
NFI Midas S.A. (akcje własne) 
Fundusz w okresie od publikacji ostatniego raportu okresowego dokonał zbycia 1.476.000 stanowiących 
2,49% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.476.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
tj. 2,49% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Szczegóły transakcji dokonanych w trzecim kwartale 
znajdują się w części sprawozdania dotyczącej znaczących umów i transakcji, natomiast szczegóły pozostałych 
transakcji w części sprawozdania dotyczącej zdarzeń po dniu bilansu. 
 
 
Znaczne pakiety akcji NFI Midas S.A., na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez 
akcjonariuszy na dzień przekazania raportu półrocznego za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. 
były w posiadaniu następujących podmiotów (udział w kapitale i liczba głosów obliczone na podstawie 
liczby akcji stanowiących kapitał zakładowy Emitenta na dzień 31 sierpnia 2009 r.):  
 

Nazwa akcjonariusza 
Funduszu Liczba akcji 

Udział 
akcji% 

Liczba głosów % 
Zmiana % od 

ostatniego 
raportu 

Nova Capital Sp .z o. o. 35.697.322 60,31 35.697.322 60,31 0,00 % 
Karkosik Wanda GraŜyna** 3.642.721 6,15 3.642.721 6,15 0,00 % 
NFI Krezus S.A. ** 3.317.234 5,60 3.317.234 5,60 0,00 % 
Roman K. Karkosik 2.952.147 4,99 2.952.147 4,99 -4,98 % 
NFI MIDAS S.A.* 3.476.000 5.87 3.476.000 5,87 -2,49 % 
Pozostali akcjonariusze 10.102.346 17,08 10.102.346 17,08 +2,03 %  
Akcje Funduszu  59.186.670 100,00 59.186.670 100,00  
 

    
 

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu. 
** W okresie od publikacji ostatniego raportu kwartalnego do Funduszu nie wpłynęło zawiadomienie od Pani Wandy GraŜyny 
Karkosik oraz NFI Krezus o zmianach w znaczących pakietach akcji. 
 
6.2. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające  i nadzorujące emitenta  
PoniŜsza tabela przedstawia akcje (nie w tysiącach) będące w posiadaniu, pośrednio lub bezpośrednio, 
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu tj. 16 listopada 2009 r., wraz 
ze zmianami od dnia 31 sierpnia 2009 r. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach 
otrzymanych od członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Stan posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące: 

Imię i Nazwisko Stanowisko 
Posiadane akcje 

Funduszu na 
dzień 16.11.2009 

Zmiana 
Posiadane akcje 

Funduszu na dzień 
31.08.2009 

Wojciech Zymek 
Mirosław Kutnik 

Przewodniczący RN 
Wiceprzewodniczący RN 

7.515 
nie posiada 

0 
0 

7.515 
nie posiada 

Krzysztof Jeznach Sekretarz RN 90 0 90 
Jacek Kostrzewa Członek RN nie posiada 615 615 
Jerzy śurek Członek RN nie posiada 0 nie posiada 
Jacek Felczykowski Prezes Zarządu  nie posiada 0 nie posiada 
Wojciech Palukiewicz* Członek Zarządu  nie posiada 0 nie posiada 
 
* Pan Wojciech Palukiewicz w dniu 30 października 2009 roku złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu w NFI 
Midas S.A. z dniem 31 października 2009 roku. 
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7. Emisja, wykup i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W poniŜszej tabeli zaprezentowane zostały informacje dotyczące bonów wyemitowanych przez Fundusz : 

Seria Nabywca 
Wartość 

nominalna 

Stopa 
oprocento

-wania 
Data objęcia 

bonów Data wykupu 

Wartość 
zobowiązania  

na dzień  
30 września 2009 

X09 Alchemia S.A. 88.363 5,98% 18 maja 2009 18 listopada 2009 90.332 
 
U01.09.A Huta Batory Sp. z o.o. 12.720 9% 16 czerwca 2009 16 grudnia 2009 13.055 
 
 
V01.09.A 

Nowoczesne Produkty 
Aluminiowe Skawina Sp. z o.o. 2.339 9% 17 czerwca 2009 17 grudnia 2009 2.400 

 
U03.09.B Baterpol Sp. z o.o. 3.455 8,5% 31 sierpnia 2009 31 grudnia 2009 3 480 
 
V02.09.B Impexmetal S.A. 10.600 9% 17 wrzesień 2009 17 grudnia 2009 10.637 
 
U02.09.B NFI Krezus S.A. 3.738 9% 30 września 2009 30 września 2010 3.739 
Razem 121.215    123.643 

 

Zabezpieczenie wierzytelności Alchemia SA z tytułu bonów serii X09 wyemitowanych przez Fundusz w 
dniu 18.05.2009 r. stanowi blokada 2.000.000 (nie w tysiącach) sztuk akcji własnych Funduszu o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda. Łączna liczba akcji objętych blokadą stanowi 3,38% kapitału zakładowego oraz 
odpowiada 3,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 

Bony zostaną wykupione przez Fundusz w dacie wykupu w wartości nominalnej powiększonej o naliczone 
odsetki. 

Zobowiązanie z tytułu bonów komercyjnych wykazane jest w bilansie w kwocie 123.616 zł stanowiącej 
zobowiązanie wg wartości nominalnej bonów powiększone o odsetki naleŜne za okres zakończony 
30 września 2009 r. i pomniejszone o niezamortyzowane koszty emisji bonów w wysokości 27 zł. 

Ponadto Fundusz w trzecim kwartale 2009 r. korzystał z krótkoterminowej poŜyczki udzielonej przez 
Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach w wysokości 6 000 zł. Odsetki były naliczane 
i wymagalne w okresach miesięcznych.  

Zobowiązanie z tytułu niniejszej poŜyczki zostało uregulowane zgodnie z zawartym w aneksie do umowy 
terminie spłaty tj. 18 września 2009 roku.  

Jednocześnie została zdjęta blokada akcji własnych Funduszu w wysokości 634.000 (nie w tysiącach) 
sztuk, które stanowiły zabezpieczenie dla ZM Silesia spłaty poŜyczki i płatności odsetek. 

 

8. Koncesja telekomunikacyjna 

W dniu 30 listopada 2007 r. CenterNet otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej „UKE”) z dnia 30 listopada 2007 r., dokonującą na jego rzecz rezerwacji częstotliwości kanałów 
o numerach od 512 do 560 w zakresach częstotliwości 1710,1–1719,9 MHz oraz 1805,1-1814,9 MHz 
o szerokości 200 kHz kaŜdy, z odstępem dupleksowym 95 MHz na obszarze całego kraju 
do wykorzystania w słuŜbie radiokomunikacyjnej ruchomej, w publicznej sieci telekomunikacyjnej 
w okresie do 31 grudnia 2022 r. 

Na mocy niniejszej decyzji CenterNet zobowiązany został do: 

1) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i świadczenia usług 
z ich wykorzystaniem nie później niŜ w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji 
częstotliwości, 
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2) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie 
zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem przyznanych Spółce częstotliwości, 15% ludności 
zamieszkałej na terenie RP nie później niŜ na koniec roku 2009, 

3) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem 
własnej sieci, z wykorzystaniem przyznanych Spółce częstotliwości, 30% ludności zamieszkałej na 
terenie RP nie później niŜ na koniec roku 2012. 

 
Na mocy decyzji UKE CenterNet uiścił w grudniu 2007 r. jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji 
częstotliwości w wysokości 127.960 zł. CenterNet zobowiązany jest ponadto do uiszczania w okresach 
kwartalnych opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości w okresie trwania koncesji. Bilansowa 
wartość tego prawa została skalkulowana na podstawie sumy zdyskontowanych wartości opłat i na dzień 
31 grudnia 2007 r. wyniosła 48.888 zł. Wartości wszystkich opłat z tytułu koncesji zostały wykazane 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym jako aktywo w wartościach niematerialnych i prawnych. Wartość 
aktywa została równieŜ zwiększona o 669 zł stanowiących koszty usług związanych z otrzymaniem 
koncesji w 2007 r., o 194 zł w 2008 r, oraz o 212 zł w pierwszej połowie 2009 r. 

W związku z uruchomieniem działalności operacyjnej przez CenterNet z dniem 31.maja 2009 r., 
począwszy od czerwca 2009 wartość koncesji jest ujmowana w koszty operacyjne proporcjonalnie do 
okresu jaki pozostał do dnia 31.12.2022 r.  

Wartość zobowiązania z tytułu opłat koncesyjnych została skalkulowana na podstawie sumy 
zdyskontowanych przyszłych płatności i wynosi na dzień 30 września 2009 r. odpowiednio 
dla zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych – 37.278 zł oraz 4 273  zł. 
 
9. Informacja dotycząca dywidendy 
W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Fundusz nie wypłacił ani nie zadeklarował 
dywidendy. 
 
10. Sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Midas 
Działalność operacyjna Emitenta i Grupy Midas nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega 
cyklicznym trendom.  
 
11. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych od dnia 31 grudnia 2008 r. 
Ze względu na wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej przez firmę Hutchison 3G z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii spółce ACCL, na mocy której ACCL sprzedawało produkty Hutchison 3G w Wielkiej Brytanii, 
firma Hutchison 3G wysunęła roszczenia wobec Funduszu tytułem poręczenia przez Fundusz 
zobowiązań spółki ACCL na rzecz Hutchison 3G. Aktualnie Fundusz analizuje otrzymane od Hutchison 
3G dokumenty w celu ustalenia wysokości zobowiązań spółki ACCL na rzecz Hutchison 3G, których 
wysokość na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie jest znana. Zobowiązania spółki ACCL na 
rzecz Hutchison 3G zabezpieczone są gwarancją wystawioną przez Fundusz do kwoty 1.000 tys. GBP. 
 
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 1334/08 wyrokiem z dnia 
16 kwietnia 2009 roku oddalił apelację Funduszu od wyroku Sądu Okręgowego XX Wydziału 
Gospodarczego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 roku (sygn. akt XX GC 175/05) co spowodowało 
prawomocność obu orzeczeń. Na mocy wyroku zostało zasądzone od Funduszu na rzecz 
Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwota 627.131,58 zł (nie w tysiącach) wraz z ustawowymi 
odsetkami od dnia 13 marca 2004 roku. Ponadto Fundusz został zobowiązany do pokrycia 45.365,35 zł 
(nie w tysiącach) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sporna kwota była częścią zadatku wpłaconego przez 
Torpol Sp. z o.o. na rzecz NFI E. Kwiatkowskiego (dawny NFI Midas S.A.) jako zadatek za akcje spółki 
PRK w Poznaniu zajmującej się robotami budowlano-kolejowymi. W okresie późniejszym 
Torpol Sp. z o.o. uzyskał informację o tym, Ŝe dwóch członków zarządu oraz dwóch pracowników PRK 
zostało aresztowanych oraz Ŝe w 2002 r. CBŚ zajęło część dokumentacji związanej z rzekomymi 
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nieprawidłowościami w spółce ALSECO, która była podwykonawcą PRK. Dlatego teŜ Torpol Sp. z o.o. 
złoŜył oświadczenie o uchyleniu się od skutków warunkowej umowy nabycia akcji pod wpływem błędu 
i zaŜądał zwrotu wpłaconego zadatku.  
Do dnia 5 października 2009 roku zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Torpol Sp. z o.o. 
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem. W dniu 15 września 2009 roku Fundusz wniósł skargę kasacyjną 
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
 
W dniu 7 sierpnia 2009 roku Fundusz otrzymał kopię wniesionego przez spółkę Hutchison 3G UK Ltd. 
w dniu 5 sierpnia 2009 pozwu o zapłatę roszczenia w wysokości £660 520,00 (nie w tysiącach) wraz 
z naleŜnymi odsetkami wynikającego z Umowy Gwarancji i Zwolnienia z Odpowiedzialności z dnia 
8 listopada 2007 r. Na jej podstawie NFI Midas SA bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował spółce 
brytyjskiej Hutchison 3G UK Limited, Ŝe wszelkie zobowiązania spółki Advantage Cellular 
Communication Limited wynikające z Umowy Dystrybucyjnej podpisanej z H3G w dniu 31 lipca 2007 r., 
która to umowa została rozwiązana w marcu 2009 r. W dniu 13 października 2009 r. Fundusz wniósł 
odpowiedź na powyŜszy pozew. Poza innymi okolicznościami, pozwany podniósł, Ŝe o ile nie kwestionuje 
swojej odpowiedzialności co do zasady, to nie jest w stanie ustalić wysokości kwoty dochodzonego 
przeciwko niemu roszczenia, szczególnie wobec zróŜnicowanych kwot występujących w otrzymywanych 
wcześniej wezwaniach. Fundusz w odpowiedzi na pozew zaŜądał precyzyjnego wyliczenia kwoty 
roszczenia. 
 
13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną 

poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu 
podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta 

 
W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym spółki Grupy Midas nie udzieliły Ŝadnemu 
podmiotowi poręczeń kredytu, poŜyczki oraz gwarancji, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów 
własnych Funduszu. 
 
14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta 

 
W ocenie Zarządu Funduszu w trzecim kwartale 2009 roku nie było informacji, które są istotne dla 
sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz nie było informacji, 
które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Fundusz. 
  
15. Znaczące zdarzenia, umowy oraz transakcje jednorazowe w bieŜącym okresie 

sprawozdawczym (liczba i cena akcji i bonów nie w tysiącach) 
 
Istotne zdarzenia 
W dniu 14 lipca 2009 roku zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego CenterNet z 26.120 
zł do 62.465 zł w drodze emisji 2.043.053 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 17,30 
zł kaŜda akcja. Fundusz pozostał 100% akcjonariuszem CenterNet. 
 
W dniu 15 września 2009 roku zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego CenterNet 
z 62.465 do kwoty 73.781 zł (dokładna kwota nie w tysiącach: 73.781.905 zł) w drodze emisji 711.917 
akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 17,30 zł kaŜda akcja. Fundusz pozostał 100% 
właścicielem akcji CenterNet. 
 
W dniu 25 sierpnia 2009 roku Fundusz wraz z Romanem Krzysztofem Karkosikiem zawarł umowę 
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sprzedaŜy udziałów z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot umowy stanowiła sprzedaŜ na 
rzecz Polkomtel łącznie 36.730 udziałów (100%) w kapitale zakładowym spółki Nordisk Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜdy udział. Fundusz zbył 29.384 (80%) 
udziałów, a Roman Krzysztof Karkosik zbył 7.346 (20%) udziałów. Łączna cena sprzedaŜy udziałów 
wynosi 11.795 zł, z czego Fundusz otrzymał 9.436 zł. Fundusz nabył 80% udziałów Nordisk Polska 
Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2009 roku za kwotę 4.000 zł. 
 
Wykup i emisje bonów dłuŜnych 
W dniu 31 sierpnia 2009 r. Fundusz z 3.455 sztuk bonów dłuŜnych serii U03.09.B o wartości nominalnej 
3.455 zł, które objęła spółka Baterpol Sp. z o.o. Termin wykupu bonów przypada na dzień 31 grudnia 
2009 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego wykupu bonów. 
Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii U03.09.B Fundusz dokonał wykupu 3.455 sztuk 
bonów dłuŜnych serii U03.09.A wyemitowanych w dniu 16 czerwca 2009 roku, a objętych przez Baterpol 
Sp. z o.o. 
 
W dniu 17 września 2009 roku Fundusz wyemitował 10.600 sztuk bonów dłuŜnych serii V02.09.B 
o wartości nominalnej 10.600 zł, które objął Impexmetal S.A. Termin wykupu bonów przypada na dzień 
17 grudnia 2009 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego 
wykupu bonów. Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii V02.09.B Fundusz dokonał 
wykupu 10.600 sztuk bonów dłuŜnych serii V02.09.A wyemitowanych w dniu 17 czerwca 2009 roku, 
a objętych przez Impexmetal S.A.  
 
W dniu 30 września 2009 roku Fundusz wyemitował 3.738 sztuk bonów dłuŜnych serii U02.09.B 
o wartości nominalnej 3.738 zł, które objął narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. Termin wykupu 
bonów przypada na dzień 30 czerwca 2010 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania 
przedterminowego wykupu bonów. Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii U02.09.B 
oraz ze środków własnych Fundusz dokonał wykupu 3.643 sztuk bonów dłuŜnych serii U02.09.A 
wyemitowanych w dniu 16 września 2009 roku, a objętych przez Unibax Sp. z o.o.  
 
Udzielone poŜyczki 
W okresie od 3 lipca 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku Fundusz udzielił CenterNet poŜyczek 
o łącznej wartości 14.250 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od wypłaconych kwot poŜyczek 
są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec kaŜdego miesiąca według średniej miesięcznej stawki 
WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot poŜyczek oraz 
naleŜnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r. Dokapitalizowanie 
CenterNet. przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet - kolejnego operatora 
telekomunikacyjnego w Polsce. 
 
Zbycie akcji własnych 
W bieŜącym okresie sprawozdawczym Zarząd Funduszu wykonując Uchwałę nr 1/11/2006 roku Zarządu 
NFI im. E. Kwiatkowskiego (obecnie NFI Midas S.A.) z dnia 8 listopada 2006 roku w związku z 
podjęciem przez walne zgromadzenie Funduszu w tym samym dniu uchwały o nieumarzaniu 9.759.794 
zakupionych w tym celu akcji własnych i, co za tym idzie, przeznaczeniu ich do sprzedaŜy zgodnie z 
przepisami Kodeksu spółek handlowych, dokonał zbycia akcji własnych w następujących transakcjach 
pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: 
• dnia 4 sierpnia 2009 roku zbył w transakcji pakietowej 80.000 akcji własnych o wartości nominalnej 

0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 12,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,14% kapitału zakładowego i dawała prawo do 80.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,14% głosów na walnym zgromadzeniu. 

• dnia 7 sierpnia 2009 roku zbył w transakcji pakietowej 44.000 akcji własnych o wartości nominalnej 
0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 13,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,07% kapitału zakładowego i dawała prawo do 44.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,07% głosów na walnym zgromadzeniu. 
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• dnia 20 sierpnia 2009 roku zbył w transakcjach sesyjnych 100.000 akcji własnych o wartości nominalnej 
0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 13,01 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,17% kapitału zakładowego i dawała prawo do 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,17% głosów na walnym zgromadzeniu. 

• dnia 17 września 2009 roku zbył w transakcjach pakietowych 646.000 akcji własnych o wartości 
nominalnej 0,10 zł, po średniej jednostkowej cenie zbycia 10,90 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
1,09% kapitału zakładowego i daje prawo do 646.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co 
stanowi 1,09% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Reasumując, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 roku Fundusz dokonał zbycia 870.000 akcji 
własnych stanowiących 1,47% kapitału zakładowego i uprawniających do 870.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Funduszu, tj. 1,47% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie ze stanem na dzień 
30 września 2009 roku Fundusz pozostawał właścicielem 2.830.000 akcji własnych, co stanowiło 4,78% 
kapitału zakładowego i uprawniało do 2.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, a więc 
4,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Środki uzyskane ze sprzedaŜy zostały 
przeznaczone na bieŜącą działalność Funduszu, spłatę poŜyczki do ZM Silesia S.A. z dnia 4 lipca 2008 
roku, oraz na podniesienie wysokości kapitału akcyjnego CenterNet S.A. 
 
Porozumienia zawarte przez Fundusz 
W dniu 6 lipca 2009 roku Fundusz oraz GEM Investment Advisors, Inc. ("GEMIA") podpisali List 
Intencyjny oraz Podstawowe Warunki Transakcji ("Porozumienie"), zgodnie z którymi GEMIA działając 
poprzez wskazany przez siebie podmiot pod firmą GEM Global Yield Fund udostępni Funduszowi 
finansowanie określane jako kapitałowa linia kredytowa (equity line credit) w wysokości do 300.000 
złotych. Zawarcie stosownej umowy zaplanowane było do końca lipca 2009 r., a następnie do połowy 
sierpnia 2009 roku. Ostatecznie Zarząd Funduszu zawiesił podjęcie decyzji dotyczącej dalszych negocjacji 
do czasu zakończenia rozmów z innymi podmiotami w kwestii alternatywnych źródeł finansowania oraz 
prac nad strategią zakładającą pozyskanie najbardziej optymalnej metody finansowania działalności 
Funduszu. Na dzień dzisiejszy Fundusz nie zamierza korzystać z zaproponowanej formy finansowania 
opartej o podwyŜszenie kapitału Funduszu, jednakŜe Zarząd nie wyklucza podjęcia ponownych negocjacji 
w późniejszym terminie. 
 
W dniu 6 sierpnia 2009 roku Fundusz podpisał List Intencyjny z Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. List Intencyjny dotyczy prowadzenia rozmów, których celem będzie nawiązanie współpracy 
pomiędzy CenterNet  oraz Mobyland w zakresie: 
- umowy o połączeniu sieci CenterNet oraz Mobyland, 
-  wzajemnego udostępnienia przez CenterNet oraz Mobyland naleŜących do kaŜdej z nich infrastruktur 
teletechnicznych, 
- wspólnego uŜytkowania przysługujących im częstotliwości oraz wspólnego planowania, budowania 
i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, a docelowo zbudowania jednego operatora telekomunikacyjnego 
w celu oferowania jego klientom mobilnej sieci czwartej generacji (LTE). Przeznaczenie obu pasm 
częstotliwości 1800 MHz firm Mobyland oraz CenterNet dla systemu LTE pozwoliłoby na osiągnięcie 
przepływności do 300 Mbit/s. 
 
Umowy i porozumienia zawarte przez CenterNet  
W dniu 22 lipca 2009 roku CenterNet, podpisał List Intencyjny z Extreme International Limited z 
siedzibą w Wielkiej Brytanii. List Intencyjny dotyczy rozpoczęcia negocjacji mających na celu zawarcie 
umowy licencyjnej w zakresie korzystania ze znaku towarowego Extreme Mob. w działalności 
telekomunikacyjnej CenterNet na rynku polskim. Zawarte porozumienie stanowi kolejny waŜny krok w 
realizacji przyjętej strategii CenterNet, zmierzającej do sprzedaŜy usług dedykowanych konkretnym 
społecznościom oraz dostarczania konkurencyjnych usług telekomunikacyjnych swoim klientom. 
 
W dniu 22 lipca 2009 roku CenterNet, zawarł z TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TFO"), 
Umowy ramowej. Umowa została zawarta w związku nawiązaniem współpracy pomiędzy CenterNet a 
TFO w zakresie dystrybucji produktów telekomunikacyjnych, przede wszystkim starterów oraz kart 
zdrapek. W ten sposób CenterNet wykorzysta moŜliwość dystrybucji swoich produktów w 
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wyspecjalizowanej w sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych sieci Teletorium. 
 
W dniu 31 lipca 2009 roku Centernet podpisał List Intencyjny z firmą PRAGMA Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia odpowiedniej umowy w zakresie 
sprzedaŜy telefonu pod nazwą "Fonek", z przeznaczeniem dla najmłodszych uŜytkowników telefonii 
"wRodzinie". Telefon "Fonek" jest jedynym na polskim rynku telefonem przeznaczonym dla dzieci do lat 
7. Jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat "Bezpieczny Telefon" przyznawany przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. "Fonek" posiada szereg unikalnych funkcji, których nie ma tradycyjny 
telefon GSM. 
 
CenterNet zawarł w dniu 10 sierpnia 2009 roku Umowy o elektronicznej sprzedaŜy kart w terminalach z 
śabka Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu Przedmiotem Umowy jest zakup przez śabkę od CenterNet 
kodów doładowujących umoŜliwiających korzystanie z usług telekomunikacyjnych pod marką 
"wRodzinie", w celu ich elektronicznej dystrybucji w imieniu własnym i na własny rachunek za 
pośrednictwem terminali obsługiwanych przez sieć sprzedaŜy śabka. 
 
W dniu 30 września 2009 roku CenterNet zawarł Warunkową umowę sprzedaŜy wybranych składników 
przedsiębiorstwa Elterix S.A. ze spółką Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie (Przedmiot Umowy stanowi 
m. in. sprzedaŜ przez Elterix na rzecz CenterNet: praw ochronnych znaku towarowego "telepin", praw do 
oznaczenia:  
• słownego zawierającego nazwę "i_telepin",  
• słowno-graficznego "telepin VoIP,  
• słowno-graficznego "telepin mobi",  
3) autorskich praw majątkowych do projektów i materiałów dotyczących Kart Telepin, 
4) autorskich praw majątkowych do strony internetowej www.telepin.pl oraz www.telepin.mobi  
5) prawa do zarejestrowanych przez Elterix domen internetowych www.telepin.pl oraz www.telepin.mobi;  
Cena sprzedaŜy wynosi 3.000 PLN plus naleŜny podatek. Umowa zawiera dwa warunki rozwiązujące, 
które muszą zostać spełnione do dnia 9 października 2009 roku: 
1) Zawarcie pomiędzy Mediatel S.A., Elterix S.A. oraz CenterNet umowy o współpracy, która będzie 
regulowała wzajemne zobowiązania stron w procesie sprzedaŜy kart Telepin i Telepin Mobi oraz 
świadczenia usług telekomunikacyjnych w oparciu o WSP przez CenterNet do czasu rozliczenia ceny 
sprzedaŜy, tj. do 31 grudnia 2011 roku. 
2) ZłoŜenia przez Mediatel S.A. oświadczenia o zobowiązaniu do przeniesienia praw i obowiązków 
Mediatel S.A. na CenterNet wynikających z umowy z MNI S.A. z dnia 5 lutego 2008 roku. 
 
Umowy zawarte przez mLife 
W dniu 30 sierpnia 2009 roku mLife zawarł Umowę na dostawę oprogramowania do realizacji 
kontentowych usług dodanych dla KOM-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. W ramach Umowy mLife 
zobowiązał się do dostawy i wdroŜenia w KOM-NET otwartego środowiska do obsługi abonentów usług 
dodanych realizowanych w oparciu o kontent premium wzbogacony o dobrane wg algorytmów 
behawioralnych materiały reklamowe. Wartość kontraktu to 14.004 PLN.  
 
Inne 
We wrześniu 2009 roku Fundusz dokonał spłaty poŜyczki udzielonej przez Zakłady Metalurgiczne Silesia 
S.A. z siedzibą w Katowicach w wysokości 6 000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami. 
 
16. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
Najistotniejszy wpływ zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wynik 
finansowy Grupy Midas w trzecim kwartale 2009 roku miała transakcja sprzedaŜy udziałów w spółce 
Nordisk Sp. z o.o., z której zysk Grupy Midas wyniósł 5.436 zł.  
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17. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz 
 

Fundusz nie publikował prognoz wyników na 2009 rok. 
 
18.  Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Midas w czwartym kwartale 2009 roku 
będzie kontynuacja przez spółkę zaleŜną CenterNet S.A. świadczenia usług telefonii komórkowej 
w Polsce z uŜyciem pozyskanych w drodze przetargu częstotliwości GSM. Zgodnie z planami 
strategicznymi spółki CenterNet najwaŜniejszymi obszarami rozwoju  komercyjnego będą powiększanie 
bazy abonentów oraz dalsza rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. CenterNet zamierza 
kontynuować strategię pozyskiwania kolejnych partnerów biznesowych w celu stworzenia kolejnych ofert 
dla wyselekcjonowanych grup społecznościowych. Spółka planuje równieŜ konsekwentny rozwój kanałów 
dystrybucji w celu udostępnienia swoich produktów jak najszerszej rzeszy odbiorców. W opinii Zarządu 
spółki powyŜsze działania umoŜliwią dalszy wzrost liczby uŜytkowników telefonii komórkowej CenterNet. 
Kolejnym elementem strategii działań spółki będzie opracowanie planu rozwoju infrastruktury technicznej 
w celu oferowania klientom usług mobilnej sieci czwartej generacji (LTE). Jedną z potencjalnych 
moŜliwości w tym zakresie będzie równieŜ nawiązanie współpracy ze spółką Mobyland Sp. z o.o. 
w zakresie wzajemnego udostępnienia przez CenterNet oraz Mobyland naleŜących do kaŜdej z nich 
infrastruktur teletechnicznych, wspólnego uŜytkowania przysługujących im częstotliwości oraz wspólnego 
planowania, budowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych.  
 
19. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września 2009 r. Fundusz oraz jednostki od niego zaleŜne nie 
zawarły Ŝadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niŜ rynkowe. 
 
20. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 

 

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 
30 września 2009 roku i 30 września 2008 roku wyniosły odpowiednio 290 zł i 348 zł. 
W okresie sprawozdawczym nie zawarto Ŝadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi, 
przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez 
powaŜnej przyczyny. 
Koszty z tytułu wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 
30 września 2009 roku i 30 września 2008 roku wyniosły odpowiednio 149 zł i 153 zł. 
W okresie sprawozdawczym nie zawarto Ŝadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami nadzorującymi, 
przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez 
powaŜnej przyczyny. 
Zarząd w okresie trzeciego kwartału 2009 roku  nie otrzymywał innych wynagrodzeń, ani nagród od 
jednostek podporządkowanych Funduszowi z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek 
podporządkowanych. 
 
21. Zdarzenia po dniu bilansowym (liczba akcji, udziałów i cena za akcję i udziały nie 

w tysiącach) 
 

Informacje o głównych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nie uwzględnionych w tym sprawozdaniu.  
 
Zbycie akcji własnych 
Dnia 2 października 2009 roku Fundusz za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na GPW 
w Warszawie S.A. zbył w transakcjach pakietowych 830.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł, 
po średniej jednostkowej cenie zbycia 10,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 1,40% kapitału 
zakładowego i dawała prawo do 830.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 1,40% 
głosów na walnym zgromadzeniu. Po zbyciu w/w akcji Fundusz jest właścicielem 2.000.000 akcji 
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własnych, co stanowi 3,38% kapitału zakładowego i uprawnia do 2.000.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Funduszu, a więc do 3,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Środki 
uzyskane ze sprzedaŜy zostaną przeznaczone na bieŜącą oraz inwestycyjną działalność Funduszu. 
 
Znaczące umowy Funduszu 
W dniach od 1 października 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku Fundusz podpisał z CenterNet 
umowy poŜyczek o łącznej wartości 6.700 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od wypłaconych 
kwot poŜyczek są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec kaŜdego miesiąca według średniej 
miesięcznej stawki WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia 
kwot poŜyczek oraz naleŜnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r. 
Dokapitalizowanie CenterNet przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet - kolejnego 
operatora telekomunikacyjnego w Polsce. 
 
W dniu 29 października 2009 roku Fundusz podpisał ze spółką mFactory Sp. z o.o. (dotychczasowym 
mniejszościowym udziałowcem mLife) z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaŜy udziałów Spółki pod 
firmą mLife. Na mocy umowy Fundusz zbył na rzecz mFactory 320 udziałów o wartości nominalnej 500 
zł kaŜdy, za łączną cenę w wysokości 160.000,00 zł, obniŜając tym samym swój udział w spółce mLife Sp. 
z o.o. W wyniku transakcji Fundusz pozostał właścicielem 80 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy, stanowiących 16% udziałów w kapitale zakładowym mLife i uprawniających do 16% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Po transakcji mFactory posiada 420 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy, stanowiących 84% ogólnej liczby udziałów oraz uprawniających do 84% głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników mLife. W tym samym dniu Fundusz podpisał z mLife umowę 
rozwiązującą porozumienie inwestycyjne z dnia 5 czerwca 2007 roku (o Porozumieniu Fundusz 
informował w Raporcie bieŜącym nr 22/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku). Na podstawie umowy mLife 
zobowiązał się do zwrotu długoterminowych poŜyczek udzielonych mu przez Fundusz o wartości 
nominalnej 5.686.900,00 zł powiększonej o naleŜne odsetki naliczone na dzień spłaty poŜyczek, nie 
później niŜ w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Środki uzyskane w ten sposób zostaną 
przeznaczone na działalność Funduszu, a w szczególności na finansowanie rozwoju CenterNet. Jest to 
krok w realizacji strategicznych celów Funduszu zmierzających do konsekwentnej budowy operatora 
telekomunikacyjnego. 
 
Umowy podpisane przez CenterNet  
W dniach 9 i 16 października 2009 roku CenterNet podpisał Aneksy nr 1 i 2 do Warunkowej umowy 
sprzedaŜy wybranych składników przedsiębiorstwa Elterix S.A. ze spółką Elterix S.A. przedłuŜające 
okresy na spełnienie warunków rozwiązujących zawartych w umowie odpowiednio do 16 i 23 
października. Następnie w dniu 23 października strony podpisały Aneks nr 3, na mocy którego skreśliły z 
treści Umowy jeden z warunków rozwiązujących o brzmieniu: "ZłoŜenia przez Mediatel S.A. 
oświadczenia o zobowiązaniu do przeniesienia praw i obowiązków Mediatel S.A. na CenterNet 
wynikających z umowy z MNI S.A. z dnia 5 lutego 2008 roku." Jednocześnie Strony wydłuŜyły do dnia 20 
listopada 2009 roku termin spełnienia warunku o treści: "Zawarcie pomiędzy Mediatel S.A., Elterix S.A. 
oraz CenterNet umowy o współpracy, która będzie regulowała wzajemne zobowiązania stron w procesie 
sprzedaŜy kart Telepin i Telepin Mobi oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych w oparciu o WSP 
(wybrane składniki przedsiębiorstwa) przez CenterNet do czasu rozliczenia ceny sprzedaŜy, tj. do 31 
grudnia 2011 roku." 
 W dniu 20 października 2009 roku CenterNet podpisał Porozumienie o współpracy ze spółką INFO-TV-
FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu w celu przygotowania programu pilotaŜowego, którego wynikiem 
ma być dokładne określenie potencjału rynkowego związanego z usługami telewizji mobilnej. W 
przyszłości Strony Porozumienia podejmą współpracę w celu wprowadzenia usług mobilnej telewizji do 
detalicznej oferty CenterNet. Ponadto Strony przystąpiły do negocjacji dotyczących moŜliwości 
podpisania umowy na korzystanie z oferty hurtowej INFO- TV -FM. W ramach pilotaŜu CenterNet 
dostarczy do wybranych osób końcowe urządzenia telekomunikacyjne umoŜliwiające korzystanie z usług 
dostępu do programów radiofonicznych oraz telewizyjnych rozprowadzanych w technologii DVB-H oraz 
karty SIM. 
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Inne 
W dniu 30 października 2009 roku Pan Wojciech Palukiewicz złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Funduszu. Rezygnacja została złoŜona ze skutkiem na dzień 31 października 2009 roku 
oraz bez podania przyczyny. Jednocześnie Pan Wojciech Palukiewicz złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu spółki CenterNet S.A. ze skutkiem na dzień 31 października 2009 roku. 
 
W dniu 9 listopada 2009 roku Pan Arkadiusz Sugier został powołany do pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu CenterNet. 
 
W dniu 30 października 2009 roku w siedzibie Funduszu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia, na 
którym podjęte zostały uchwały zatwierdzające: 

•  sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2008r., 
• sprawozdanie finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008, 
• sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas w 2008r., 
• skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas na dzień i za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. 
Ponadto ZWZ podjęło decyzję o sposobie pokrycia straty netto Funduszu za 2008r., o udzieleniu 
wszystkim członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 
oraz podjęto uchwałę w sprawie dalszego istnienia Funduszu oraz kontynuowaniu dotychczasowej 
działalności. 
Kolejną istotną decyzją ZWZ Funduszu było przyjęcie zmian w Statucie Spółki, które zaczną 
obowiązywać po zarejestrowaniu ich przez Sąd. Zmiany zostały przede wszystkim podyktowane 
zmianami w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w Ŝycie dnia 3 sierpnia 2009 roku oraz 
koniecznością dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.  
W świetle powyŜszych zmian ZWZ przyjęło równieŜ nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz 
zatwierdziło zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej. 
  

 

W dniu 30 października 2009 roku Fundusz podpisał z Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aneks 
nr 2 przedłuŜający do dnia 31 grudnia 2009 roku obowiązywanie Listu Intencyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 
roku. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFI MIDAS S.A. 

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2009 r. 
 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  FUNDUSZU 
 
    

sporządzony na dzień  30.09.2009 31.12.2008 

AKTYWA    

A. Portfel Inwestycyjny   140.476 127.362 

   I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty 
finansowe  - 2.749 

    1. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych ................................................  -  
    2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe .....................  - 2.749 
   II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne 

instrumenty finansowe  140.476 124.613 
   1. Akcje i udziały w jednostkach zaleŜnych nienotowanych ........................................  140.476 124.613 
   2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe .................  - - 
   3. Udziały w jednostkach zaleŜnych nienotowanych zakwalifikowane jako 

aktywa dostępne do sprzedaŜy ..........................................................................................  - - 

B. NaleŜności  20.252 34.766 

    1. NaleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek................................................................  20.169 34.758 
    2. NaleŜności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, 

udziałów i innych instrumentów finansowych...............................................................  - - 
    3. Pozostałe naleŜności .........................................................................................................  83 8 

C. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne  7 5.399 

D. Inne aktywa  120 192 

    1. Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................................  73 107 
    2. Rozliczenia międzyokresowe...........................................................................................  47 85 

E. Wartość firmy z wyceny  418 418 

AKTYWA RAZEM  161.273 168.137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NFI Midas S.A. 
Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 r. 
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu 
 (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeŜeli nie zaznaczono inaczej) 
 
 

 

 
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  FUNDUSZU Cd. 
 

sporządzony na dzień  30.09.2009 31.12.2008  

E. Zobowiązania i rezerwy  124.961 125.082  

I. Zobowiązania   124.878 124.430  
   1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (poŜyczek) oraz emisji bonów.....  123.702 124.195  
   2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń...................................................  33 33  
   3. Pozostałe zobowiązania ....................................................................................................  1.143 202  

II. Rozliczenia międzyokresowe  83 231  
   1. Inne rozliczenia międzyokresowe....................................................................................  83 231  
        1.1. Krótkoterminowe ......................................................................................................  83 231  

III. Rezerwy  - 421  

  1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych ...................................................  - 421  

  2. Pozostałe rezerwy  - -  

      

AKTYWA NETTO (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)  36.312 43.055  

      

F. Kapitał własny  36.312 43.055  

    1. Kapitał zakładowy ............................................................................................................. 5.919 5.919  
    2. Akcje własne (wielkość ujemna)  ....................................................................................  (84.900) (130.068)  
    3. Kapitał zapasowy ............................................................................................................... 227.710 242.131  

    4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:  ...........................................................................  - -  

       - akcji i udziałów .................................................................................................................  - -  

    5. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych, w tym:  ........................................................................... (74.926) 1.126  
      - zrealizowany zysk/ (strata) .............................................................................................  (41.026) 1.126  
      - niezrealizowany zysk/ (strata)  .......................................................................................  (33.900) -  

    6. Zysk/ (strata) netto, w tym:  ...........................................................................................  (37.491) (76.053)  
      - zrealizowany zysk/ (strata) netto ...................................................................................  (3.225) (31.604)  
      - niezrealizowany zysk/ (strata) netto ..............................................................................  (34.266) (44.449)  
      

   30.09.2009 31.12.2008  

Liczba akcji funduszu ................................................................................................................
 56.356.670 53.668.876  

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.)  ....................................................................  0,64 0,80  

      
Zrealizowany wynik netto   30.09.2009 31.12.2008  

    1. zrealizowany zysk/ (strata) netto ....................................................................................  (3.225) (31.604)  
    2. zrealizowany zysk/ (strata) z lat ubiegłych ...................................................................  (41.026) 1.126  

Zrealizowany wynik netto razem  (44.251) (30.478)  

      
Niezrealizowany wynik netto   30.09.2009 31.12.2008  

   1. niezrealizowany zysk/ (strata) netto ...............................................................................  (34.266) (44.449)  
   2. niezrealizowany zysk/ (strata) z lat ubiegłych ...............................................................  (33.900) -  

Niezrealizowany wynik netto razem  (68.166) (44.449)  
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FUNDUSZU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
Rachunek zysków i strat  
 

sporządzony za okres  
01.07-

30.09.2009 
01.01-

30.09.2009 
01.07-

30.09.2008 
01.01-

30.09.2008 

A. Przychody z inwestycji  ................................................................................................ (2.698) (29.970) (2.046) (8.025) 
  1. Udział w wyniku finansowym netto................................................................ (3.143) (31.799) (2.847) (10.051) 
    1.1 z tytułu udziałów w jednostkach zaleŜnych ............................................................... (3.143) (31.799) (3.042) (10.490) 
    1.2 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych ................................ - - 195 439 
  2. Przychody z tytułu odsetek ................................................................................................ 445 1.829 801 2.026 

B. Pozostałe przychody operacyjne ................................................................ 1 1 0 3 

C. Koszty operacyjne  ................................................................................................ (2.927) (9.458) (3.703) (10.871) 
  1. Koszty działania funduszu  ................................................................................................ (2.916) (9.425) (3.691) (10.843) 
  2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych ................................................................................................  (11) (33) (12) (28) 

D. Pozostałe koszty operacyjne  ................................................................
 

 
(80) (753) 0 0 

E. Rezerwy i odpisy aktualizujące  ................................................................  (282) (2.467) (135) (525) 

F. Wynik z inwestycji netto  ................................................................................................ (5.986) (42.647) (5.884) (19.418) 
G. Zrealizowane i nie zrealizowane zyski /(straty) z 

inwestycji  .............................................................................................................................. 5.435 4.735 5.134 (22.422) 
  1. Zrealizowane zyski z inwestycji................................................................  5.435 4.735 (264) (146) 
  2. Nie zrealizowane zyski /(straty) z wyceny ................................................................ - - 5.398 (22.276) 

H. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej  ................................................................ (551) (37.912) (750) (41.840) 

I. Zysk /(strata) brutto  ................................................................................................ (551) (37.912) (750) (41.840) 

J. Podatek dochodowy  ................................................................................................  421 (150) (382) 

  a) część bieŜąca ................................................................................................  - - (0) (18) 
  b) część odroczona ................................................................................................ - 421 (0) (0) 

K. Zysk /(strata) netto, w tym:  ................................................................  (551) (37.491) (900) (42.222) 

  1. Zrealizowany zysk /(strata) netto ................................................................  2.873 (3.225) (3.452) (9.895) 

  2. Niezrealizowany zysk / (strata) netto ................................................................ (3.424) (34.266) 2.552 (32.327) 
         

       
  

Zysk (strata) netto ................................................................................................  (551) (37.491) (900) (42.222) 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych ................................................................ 55.707.366 54.497.539 53.293.876 53.293.876 

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł.)  ................................................................ (0,01) (0,69) (0,02) (0,79) 

 
 

Inne całkowite dochody    

  

Inne całkowite dochody ................................................................................................ - - - - 

CAŁKOWITA STRATA  ................................................................  (551) (37.491) (900) (42.222) 
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SKRÓCONE  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE FUNDUSZU  

za okres 
01.01-

30.09.2009 
01.01-

30.09.2008 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  .......................................................................... 43.055 122.310 

I.a. Kapitał  własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych  ........................................................................................................................ 43.055 122.310 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu)  ............................................................................ 5.919 5.919 

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu ................................................................................. 5.919 5.919 

2. Akcje własne na początek okresu.......................................................................................... (130.068) (136.043) 

2.1. Zmiany akcji własnych .......................................................................................................... - - 

a) zmniejszenie   ................................................................................................................................ 45.168 - 

- sprzedaŜ akcji własnych   ............................................................................................................... 45.168 - 

2.2. Akcje własne na koniec okresu ........................................................................................... (84.900) (136.043) 

3. Kapitał zapasowy na początek okresu ................................................................................. 242.131 295.709 

3.1. Zmiany kapitału zapasowego .............................................................................................. - - 

a) zmniejszenia (z tytułu)   ................................................................................................................ (14.421) - 

  - wynik na sprzedaŜy akcji własnych   .......................................................................................... (14.421) (5.868) 

3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu .................................................................................. 227.710 289.841 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ............................................................. 1.126 4.023 

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu.......................................................................... 1.126 4.023 

6.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu ........................................... 1.126 4.023 

a) zwiększenia (z tytułu)  ..................................................................................................................... - 6.480 

- przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane zyski ............................................ - 6.480 

b) zmniejszenia (z tytułu)  ................................................................................................................... (1.126) - 

- pokrycie straty z lat ubiegłych ......................................................................................................... (1.126) - 

6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu)  .............................................. 0 10.503 

6.1.3. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu  ................................ 0 0 

6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ........................................ 0 0 

6.1.5 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ........................................................................... 0 10.503 

6.2 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ........................................................................ 0 (47.298) 

6.2.1 Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu ......................................... 0 (17.692) 

a) zwiększenia (z tytułu)  ..................................................................................................................... (42.152)) - 

- strata z roku ubiegłego  .................................................................................................................... (31.603) - 

- przeniesienie z niezrealizowanych strat na zrealizowane straty ................................................ (10.549) - 

a) zmniejszenia (z tytułu)  ................................................................................................................... 1.126 - 

- pokrycie zrealizowanej straty z zrealizowanych zysków z lat ubiegłych  ................................ 1.126 - 

6.2.2 Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu ............................................. (41.026) (17.692) 

6.2.3 Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu ................................ 0 (29.606) 

a) zwiększenia (z tytułu)  ..................................................................................................................... (33.900) (6.480) 

- strata z roku ubiegłego ...................................................................................................................... (44.449) - 

- przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane zyski ............................................ 10.549 (6.480) 

6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu ...................................... (33.900) (36.086) 

6.2.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ........................................................................ (74.926) (53.778) 

6.3. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu.......................................................... (74.926) (43.275) 

7. Wynik netto ................................................................................................................................... (37.491) (42.222) 

  - zrealizowany ................................................................................................................................... (3.225) (9.885) 

  - niezrealizowany .............................................................................................................................. (34.266) (32.327) 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)  ............................................................................. 36.312 74.220 
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SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH FUNDUSZU 
 

      

sporządzony za okres  
01.07 -

30.09.2009 
01.01 -

30.09.2009 
01.07 -

30.09.2008 
01.01 -

30.09.2008 
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ      

I. Wpływy ................................................................................................................................ 16.094 22.773 4.912 13.083 

  1. Odsetki  ................................................................................................  39 56 13 117 

  2. Zbycie udziałów mniejszościowych  ................................................................ -  -  - -  

  3. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  ................................ -  -  4.899 4.899 
  4. Zbycie pozostałych papierów wart., udziałów i innych 

instrumentów finansowych ................................................................ 11.836 18.298 - 8.064 

  5. Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych  ................................ - - - 3 

  6. Spłata udzielonej poŜyczki  ................................................................  4.210 4.410 - - 

  6. Inne. ................................................................................................................................ 9 9 - - 

II. Wydatki ................................................................................................  (19.607) (51.104) (10.789) (23.121) 

  1. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zaleŜnych  ................................ -  (5.100)     

  2. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  ................................ - - - (480) 
  3. Nabycie pozostałych papierów wart., udziałów i innych 

instrumentów finansowych  ................................................................  -  (10.813)     

  4. Udzielone poŜyczki (spółkom zaleŜnym bezpośrednio)  ................................ (18.400) (32.908) (7.272) (16 590) 

  5. Udzielone poŜyczki (spółkom zaleŜnym pośrednio)  ................................ - - - (1.500) 

  6. Inne wydatki operacyjne  ................................................................................................ (1.207) (2.283) (3.517) (4.551) 
 
III. PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z 

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)  ................................
 (3.513) (28.331) (5.877) (10.038) 

 
 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

     

I. Wpływy ................................................................................................................................ 14.048 34.974 10 000 124.090 

 1. SprzedaŜ akcji własnych ................................................................................................ 9.921 30.747 -  - 

 2. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych ................................................................ - - 10 000 124.090 

 3. Pozyskane poŜyczki i kredyty ................................................................  4.127 4.227 - - 

II. Wydatki ................................................................................................  (11.574) (12.035) (3.746) (126.771) 

  1. Spłaty poŜyczek i kredytów ................................................................  (10.127) (10.227) - (3.000) 

  2. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych ................................................................ - - (3.746) (123.720) 

  3. Odsetki ................................................................................................  (1.447) (1.808) - (51) 

  4. Inne wydatki finansowe ................................................................................................ -  -  - -  
 
III. PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)  ................................
 2.474 22.939 6.254 (2.681) 

      
C. PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO, RAZEM 

(A.III+/-B.III)  ................................................................................................ (1.039) (5.392) 377 (12.719) 

D. ŚRODKI PIENIĘśNE NA POCZĄTEK OKRESU  ................................ 1.046 5.399 12 13.108 
E. ŚRODKI PIENIĘśNE NA KONIEC OKRESU(E+/-

C), w tym:  ................................................................................................  7 7 389 389 
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ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ 

 

  

Akcje i udziały 
w jednostkach 

zaleŜnych 

Akcje i udziały w 
jednostkach 

stowarzyszonych 

Akcje i udziały w 
pozostałych 

jednostkach krajowych Razem 

Wartość bilansowa na 01.01.2009 r.   ..................... 124.613 - 2.749 127.362 

Zwiększenia razem   ....................................................... 47.661 - 4.413 52.074 

- zakup  ................................................................ - - 4.413 52.074 
- podwyŜszenie kapitału ................................ 47.661 - - - 
      

Zmniejszenia razem   ..................................................... (31.798) - (7.162) (38.960) 

- sprzedaŜ  ................................................................ - - (7.162) (7.162) 
- udział w wyniku  .......................................................... (31.798) - - (31.798) 
      

Wartość bilansowa na 30.09.2009 r.  ......................  140.476 0 0 140.476 

 
 
 
 
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO  
    Notowane na 

giełdach 
(z nieograniczoną 

zbywalnością) 

Z ograniczoną 
zbywalnością 

Akcje i udziały w jednostkach zaleŜnych  wartość bilansowa - 140.476 
wartość według ceny nabycia - 189.193 
wartość godziwa - 189.193 
wartość rynkowa - Nd 

Akcje i udziały w jednostkach 
stowarzyszonych  

wartość bilansowa - - 
wartość według ceny nabycia - - 
wartość godziwa - - 
wartość rynkowa - - 

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach 
krajowych 

wartość bilansowa - - 
wartość według ceny nabycia - - 
wartość godziwa - - 
wartość rynkowa - - 

RAZEM wartość bilansowa - 140.476 
 wartość według ceny nabycia - 189.193 
  wartość godziwa - 189.193 
  wartość rynkowa - Nd 

 
Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady:  
- z ograniczoną zbywalnością - udziały i papiery wartościowe, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu,  
- z nieograniczoną zbywalnością - papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w publicznym 

obrocie z mocy decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), oraz 
dłuŜne papiery wartościowe komercyjne, których płynność gwarantowana jest przez organizatora emisji,  
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AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH I STOWARZYSZONYCH – na dzień 30.09.2009 r. 

Nazwa jednostki 
ze wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba Przedmiot działalności 
Charakter 

powiązania 
kapitałowego 

Liczba akcji 
(udziałów) 

Wartość 
księgowa akcji 

(udziałów) 
przed korektą 

Korekta 
wartości 

księgowej 
akcji 

(udziałów) 

Wartość 
bilansowa 

akcji 
(udziałów) 

Wartość 
rynkowa (dla 

spółek 
notowanych) 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów w 

walnym 
zgromadzeniu 

CenterNET 
S.A.  

Warszawa Usługi telekomunikacyjne ZaleŜna 4.264.850 188.618 (48.142) 140.476 nd 100,00% 100,00% 

mLife Sp. z o.o. Toruń 
Działalność związana z 
informatyką, pozostała 

ZaleŜna 400 200 (200) 0 nd 80,00% 80,00% 

Xebra Ltd 
Preston 
(UK) 

Podmiot zarządzający 
spółkami operackyjnymi 

ZaleŜna* * * * * nd 80,00%** 80,00%** 

Extreme Ltd. 
Preston 
(UK) 

Wirtualny operator sieci 
komórkowych 

ZaleŜna*** *** *** *** *** nd 100%**** 100%**** 

ACC Ltd. 
Preston 
(UK) 

Dostarczanie technologii 
obróbki informacji i 

technologii 
telekomunikacyjnych 

ZaleŜna*** *** *** *** *** nd 61,25%**** 61,25%**** 

mLife Ukraina 
Ltd 

Lwów 
(Ukraina)  

Produkcja, agregacja oraz 
dystrybucja kontentu 

multimedialnego 
ZaleŜna***** 50 ***** ***** ***** nd 50%****** 50%****** 

Extreme Klub              
Sp. z o.o. 

Toruń 
Stworzenie społeczności 
skupionej wokół sportów 

ekstremalnych 
ZaleŜna***** 243 ***** ***** ***** nd 60%****** 60%****** 

ATTR Sp. z o.o. Toruń 

Dostarczanie 
wyspecjalizowanego 

oprogramowania 
komputerowego 

ZaleŜna***** 240 ***** ***** ***** nd 100%****** 100%****** 

Visual Solutions  
Sp. z o. o. 

Toruń 
Dostarczanie unikalnych 

rozwiązań technologicznych 
ZaleŜna***** 30 ***** ***** ***** nd 50%****** 50%****** 

Razem         188.818 (48.342) 140.476 nd   

* spółka zaleŜna pośrednio w stosunku do Funduszu poprzez spółkę bezpośrednio zaleŜną - CenterNet, w związku z czym w aktywach Funduszu nie wykazywane są  wartości jej udziałów 
** udział spółki CenterNet  
*** spółki zaleŜne pośrednio w stosunku do Funduszu poprzez spółkę pośrednio zaleŜną - Xebra., w związku z czym w aktywach Funduszu nie wykazywane są ich wartości udziałów 
**** udział spółki Xebra   
***** spółki zaleŜne pośrednio w stosunku do Funduszu poprzez spółkę bezpośrednio zaleŜną – mLife, w związku z czym w aktywach Funduszu nie wykazane są wartości jej udziałów.  
****** udział Spółki mLife 
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Niniejsza informacja dodatkowa zawiera jednostkowe dane NFI Midas S.A. (zwanego dalej „Funduszem”, 
„Spółką” lub „Emitentem”). 

 

1. Podstawowe informacje o Funduszu, przedmiot działalności 
 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna został utworzony dnia 15 grudnia 1994 r. na 
mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. 
U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działa w oparciu o przepisy tej ustawy oraz kodeksu spółek 
handlowych. (do dnia 23.11.2006 roku Fundusz działał pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna). 
 
Siedzibą NFI Midas jest Warszawa, Al. Jana Pawła II 29. 
Fundusz został wpisany do KRS pod numerem KRS 0000025704 w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Od 1997 r. akcje Funduszu są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie. 
 

Przedmiotem działalności Funduszu jest: 
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji, 
3) nabywanie innych papierów wartościowych, 
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 
6) udzielenie poŜyczek spółkom i innym podmiotom, 
7) zaciąganie poŜyczek i kredytów dla celów Funduszu. 

Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z. 

Fundusz moŜe podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza 
wymienionymi powyŜej, w szczególności polegającą na: 
1) kupnie i sprzedaŜy nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 
2) zagospodarowaniu i sprzedaŜy nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z). 

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. g) Statutu Funduszu do 
uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Funduszu naleŜy przedstawienie akcjonariuszom, na 
pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. i na 
kaŜdym następnym, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia likwidacji lub przekształcenia Funduszu 
w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, z którą Fundusz będzie 
związany umową o zarządzanie. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, w dniu 
30 października 2009 r. działając na podstawie art.22 ust.2 lit. g) Statutu Funduszu oraz po zapoznaniu się  
z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanowiło podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji 
dotychczasowej działalności. 
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2. Informacja o jednostkach zaleŜnych bezpośrednio i pośrednio względem NFI 
Midas. 

W skład Grupy Midas na dzień 30 września 2009 r. wchodziły następujące jednostki: 

Spółka 

Udział spółek Grupy 
Midas w kapitale spółki 

Udział spółek Grupy 
Midas w kapitale spółki 

30 września 2009 31 grudnia 2008 

Spółki zaleŜne bezpośrednio:   

CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „CenterNet”)  100,00% 100,00% 
 
mLife Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „mLife”)  80,00% 80,00% 
 
   

Spółki zaleŜne pośrednio:   

Xebra Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania, poprzez 
CenterNet, (dalej „Xebra”) 80,00% 80,00% 
 
Extreme Mobile Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania 
(poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 80,00%)  100,00% 100,00% 
 
Advantage Cellular Communications Ltd z siedzibą w Preston, 
Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu 
wynosi 49,00%) dalej „ACCL”) 61,25% 61,25% 
 
   
mLife Ukraine Ltd z siedzibą w Ukrainie (dalej "mLife 
Ukraine"), poprzez mLife, efektywny udział Funduszu wynosi 
40% 50,00% 50,00% 
 
Extreme Klub Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej 
"Extreme"), poprzez mLife, efektywny udział Funduszu wynosi 
48% 60,00% 60,00% 
 
ATTR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (poprzez mLife, 
efektywny udział Funduszu wynosi 80%) 100,00% - 
 
Visual Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (poprzez mLife, 
efektywny udział Funduszu wynosi 40%) 50,00% - 

 

3. Zmiany w strukturze Grupy Midas w trzecim kwartale 2009 r. 
 
W okresie trzeciego kwartału 2009 r., Grupa Midas kontynuowała działania optymalizujące działalność 
jednostek zaleŜnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem wymagań akcjonariuszy co do 
moŜliwych do uzyskania stóp zwrotu.  
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4. Przyjęte zasady rachunkowości 

4.1.  Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności 
 

Niniejsze kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończonych 
30.09.2009 r. zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
 
Na podstawie Art.55 ust. 7 Ustawy o rachunkowości, zgodnie z Uchwałą nr 18/2008 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2008 roku, NFI Midas S.A. począwszy od stycznia 2008 
roku sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały 
odpowiednie do działalności Funduszu zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz 
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi 
dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 – Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do 
śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi 
i obowiązującymi na dzień 16.11.2009 r.  
 
Księgi rachunkowe na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie finansowe są równieŜ 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 
1996 r. Nr 2 , poz. 12 z późn.). 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych, w związku z 
faktem, iŜ złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje Funduszu (waluta 
funkcjonalna). 
 
Niniejsze kwartalne  sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16 
listopada 2009 r.   
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Zarząd Funduszu nie stwierdza istnienia 
faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości kontynuacji działalności przez 
Fundusz w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym (czyli do 30 września 2010 roku) na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności. 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących oszacowań i ocen 
dokonanych przez Zarząd.  
 
Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem 
zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których 
pominięcie lub zniekształcenie moŜe wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez uŜytkowników 
na podstawie sprawozdania finansowego. 
 
Rachunek przepływów pienięŜnych jest sporządzony metodą pośrednią. 
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W tabeli „Wybrane dane finansowe” zaprezentowano pozycje jednostkowego sprawozdania z 
sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów  oraz  sprawozdania z przepływów 
pienięŜnych przeliczone na EURO. 
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały 
przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 30 września 
2009 r. 4,2226 PLN/EURO, z dnia 31 grudnia 2008 r. 4,1724 PLN/EURO. 

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów  oraz sprawozdania z przepływów środków 
pienięŜnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego 
zakończonego miesiąca z dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2009 r. oraz 2008 roku.  
(odpowiednio: 4,3993 PLN/EURO i 3,4247 PLN/EURO). 
 
 
4.2. Standardy, zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz 

interpretacjach obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 r.  
 
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w 
trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku: 
 

– Zaktualizowany MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”,  
– Zaktualizowany MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”,  
– Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 

finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy i zobowiązania powstałe w wyniku 
likwidacji”,  

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt 
inwestycji w jednostkę zaleŜną, współzaleŜną lub stowarzyszoną”,  

– Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”,  

– MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,  
– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w 
większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później,  

– KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości”. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana 
przez Unię Europejską, 

– KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych”, zmiany mają 
zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później.  

 
Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje równieŜ:  

– KIMSF 18 „Nieodpłatne przekazanie aktywów”, ma zastosowanie prospektywnie w odniesieniu do 
składników aktywów otrzymanych od klientów 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. Niniejsza 
interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską. 

 
Przyjęcie powyŜszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce 
rachunkowości Grupy Midas ani w prezentacji sprawozdań finansowych.  
 
Segmenty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane zgodnie z MSSF 8, który zastąpił MSR 14.  
MSSF 8 wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy opartych na raportach 
wewnętrznych i słuŜących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników 
segmentów operacyjnych przez główne organy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w jednostce. 
Wartości podlegające ujawnieniu nie muszą być zgodne z MSSF.  
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Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte 
– Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, 
– Zmiana do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”, ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. Niniejsza zmiana nie została zaakceptowana 
przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości 
zabezpieczeń”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i 
później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 roku i później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 
roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później,  

– MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Standard ma zastosowanie z dniem wydania (9 lipca 2009 
roku). Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w 
większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. 
Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepienięŜnych na rzecz właścicieli”, ma zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie 
została zaakceptowana przez Unię Europejską. 

 
Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania tych standardów oraz interpretacji juŜ przyjętych lub 
będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską. 
Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyŜszych nowych standardów oraz 
interpretacji na sprawozdania finansowe. 
 

4.3. Zasady i metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
stosowane przez NFI Midas 

Zasady rachunkowości zastosowane w niniejszym kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
nie zmieniły się w porównaniu z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu jednostkowego rocznego 
sprawozdania finansowego NFI Midas za okres zakończony 31 grudnia 2008 r. Opis tych zasad znajduje 
się w punkcie 4.4 Informacji dodatkowej do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego 
zamieszczonego w jednostkowym raporcie rocznym NFI Midas opublikowanym 30 kwietnia 2009 r. 

  

5. Kapitał zakładowy i akcje własne (liczba akcji i wartość nominalna nie w tysiącach) 

Na dzień 30 września 2009 r. kapitał zakładowy Funduszu składał się z 59.186.670 akcji zwykłych 
o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda. KaŜda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów 
członków Rady Nadzorczej.  

Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
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Seria/ emisja Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Seria A  Na okaziciela 1.000.000 100 środki pienięŜne 95-03-31 
Seria A  Na okaziciela 32.000.000 3.200 aport 95-09-08 
Seria A  Na okaziciela 1.000.000 100 aport 96-02-03 
Seria A  Na okaziciela 500.000 50 aport 96-05-06 
Seria A  Na okaziciela 400.000 40 aport 96-06-03 
Seria A  Na okaziciela 100.000 10 aport 96-06-05 
Umorzenie 1996r. - (3.973.815) (397) - 96-12-19 
Umorzenie 1997r. - (255.106) (26) - 97-11-17 
Umorzenie 1998r. - (313.038) (31) - 98-11-24 
Umorzenie 1999r. - (401.917) (40) - 99-11-18 
Umorzenie 2003r. - (7.512.989) (752) - 03-12-18 
Umorzenie 2005r. - (10.705.801) (1.070) - 05-11-10 
 Seria B Na okaziciela 47.349.336 4.734 emisja akcji 06-07-17 

 

5.1. Struktura Akcjonariatu 
Tabela poniŜej przedstawia akcjonariuszy NFI Midas S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Funduszu na moment przekazania skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 
2009 r. i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Ponadto zostały uwzględnione akcje własne posiadane przez 
Fundusz. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieŜących przekazanych Giełdzie Papierów 
w Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców zgodnie z 
artykułem 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia właścicieli akcji NFI Midas S.A. na 16 listopada 2009 r.: 

Nazwa  akcjonariusza 
Funduszu Liczba akcji 

Udział 
akcji% 

Liczba głosów % 
Zmiana % od 

ostatniego 
raportu 

Nova Capital Sp. z o.o. 35.696.422 60,31 35.696.422 60,31 0,00 % 
Karkosik Wanda GraŜyna 3.642.721 6.15 3.642.721 6.15 0,00 % 
NFI Krezus S.A.  3.317.234 5,60 3.317.234 5,60 0,00 % 
Roman K. Karkosik 2.982.187 5,03 2.982.147 5,03 -0,04 % 
NFI MIDAS S.A.* 2.000.000 3,38 2.000.000 3,38 -2,50 % 
Pozostali akcjonariusze 11.548.106 19,51 11.548.106 19,51 +2,43 %  
Akcje Funduszu  59.186.670 100,00 59.186.670 100,00  
 

    
 

 
* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje 
prawa głosu. 
 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu okresowego  
 
Nova Capital Sp. z o.o. 
Od publikacji ostatniego raportu okresowego Funduszu Nova Capital Sp. z o.o. przekazała dwukrotnie 
informacje o zbyciu przez podmiot zaleŜny (Fundusz) 1.476.000 akcji Funduszu. W wyniku zbycia akcji 
pośrednio zmniejszył się stan posiadania akcji NFI Midas S.A. przez Nova Capital Sp. z o.o. w stosunku 
do dotychczasowego o 2,49%. Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem z dnia 24 września 2009 roku, 
przed zmniejszeniem udziału Nova Capital Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio i pośrednio 39.396.222 sztuk 
akcji NFI Midas S.A., które stanowiły 66,56% w kapitale zakładowym Funduszu i dawały 39.396.222 
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głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 66,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu. Zgodnie z ostatnim zawiadomieniem Nova Capital Sp. z o.o. posiada 
bezpośrednio 35.696.422 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 60,31% w kapitale zakładowym 
Funduszu oraz pośrednio 2.000.000 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 3,38 % w kapitale 
zakładowym Funduszu. Posiadane akcje bezpośrednio i pośrednio uprawniają do 37.696.422 głosów na 
walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 63,69% ogólnej liczby głosów. 
 
Pan Roman Krzysztof Karkosik 
W dniu 7 września 2009 roku wpłynęło do Funduszu zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa 
Karkosika, informujące o nabyciu przez podmiot od niego zaleŜny - spółkę Taleja Sp. z o.o. dnia 31 
sierpnia 2009 roku 250.000 sztuk akcji NFI Midas SA. Przed transakcją Pan Roman Krzysztof Karkosik 
posiadał bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot od niego zaleŜny – 2.952.147 sztuk akcji 
Funduszu, co stanowiło 4,987% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 2.952.147 
głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,987% ogólnej liczby głosów. Natomiast po transakcji 
Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot zaleŜny 2.982.187 
sztuk akcji Funduszu, co stanowi 5,03% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 
2.982.187 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu." 
 
NFI Midas S.A. (akcje własne) 
Fundusz w okresie od publikacji ostatniego raportu okresowego dokonał zbycia 1.476.000 stanowiących 
2,49% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.476.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
tj. 2,49% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Szczegóły transakcji dokonanych w trzecim kwartale 
2009 znajdują się w części sprawozdania dotyczącej znaczących umów i transakcji, natomiast szczegóły 
pozostałych transakcji w części sprawozdania dotyczącej zdarzeń po dniu bilansu. 
 
Znaczne pakiety akcji NFI Midas S.A., na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez 
akcjonariuszy na dzień przekazania raportu półrocznego za 6 miesięcy zakończonych 30.06.2009 r. były w 
posiadaniu następujących podmiotów (udział w kapitale i liczba głosów obliczone na podstawie liczby 
akcji stanowiących kapitał zakładowy Emitenta na dzień 31 sierpnia 2009 r.):  
 

Nazwa akcjonariusza 
Funduszu Liczba akcji 

Udział 
akcji% 

Liczba głosów % 
Zmiana % od 

ostatniego 
raportu 

Nova Capital Sp .z o. o. 35.697.322 60,31 35.697.322 60,31 0,00 % 
Karkosik Wanda GraŜyna** 3.642.721 6,15 3.642.721 6,15 0,00 % 
NFI Krezus S.A. ** 3.317.234 5,60 3.317.234 5,60 0,00 % 
Roman K. Karkosik 2.952.147 4,99 2.952.147 4,99 -4,98 % 
NFI MIDAS S.A.* 3.476.000 5.87 3.476.000 5,87 -2,49 % 
Pozostali akcjonariusze 10.102.346 17,08 10.102.346 17,08 +2,03 %  
Akcje Funduszu  59.186.670 100,00 59.186.670 100,00  
 

    
 

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu. 
** W okresie od publikacji ostatniego raportu kwartalnego do Funduszu nie wpłynęło zawiadomienie od Pani Wandy GraŜyny 
Karkosik oraz NFI Krezus o zmianach w znaczących pakietach akcji. 
 

5.2. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta  

PoniŜsza tabela przedstawia akcje (nie w tysiącach) będące w posiadaniu, pośrednio lub bezpośrednio, 
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu tj. 16 listopada 2009 r., wraz 
ze zmianami od dnia 31 sierpnia 2009 r. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach 
otrzymanych od członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi. 
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Stan posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące: 

Imię i Nazwisko Stanowisko 
Posiadane akcje 

Funduszu na 
dzień 16.11.2009 

Zmiana 
Posiadane akcje 

Funduszu na dzień 
31.08.2009 

Wojciech Zymek 
Mirosław Kutnik 

Przewodniczący RN 
Wiceprzewodniczący RN 

7.515 
nie posiada 

0 
0 

7.515 
nie posiada 

Krzysztof Jeznach Sekretarz RN 90 0 90 
Jacek Kostrzewa Członek RN nie posiada 615 615 
Jerzy śurek Członek RN nie posiada 0 nie posiada 
Jacek Felczykowski Prezes Zarządu  nie posiada 0 nie posiada 
Wojciech Palukiewicz* Członek Zarządu  nie posiada 0 nie posiada 
 
* Pan Wojciech Palukiewicz w dniu 30 października 2009 roku złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu w NFI 
Midas S.A. z dniem 31 października 2009 roku. 
 

6. Emisja, wykup i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W poniŜszej tabeli zaprezentowane zostały informacje dotyczące bonów wyemitowanych przez Fundusz : 

Seria Nabywca 
Wartość 

nominalna 

Stopa 
oprocento

-wania 
Data objęcia 

bonów Data wykupu 

Wartość 
zobowiązania  

na dzień  
30 września 2009 

X09 Alchemia S.A. 88.363 5,98% 18 maja 2009 18 listopada 2009 90.332 
 
U01.09.A Huta Batory Sp. z o.o. 12.720 9% 16 czerwca 2009 16 grudnia 2009 13.055 
 
 
V01.09.A 

Nowoczesne Produkty 
Aluminiowe Skawina Sp. z o.o. 2.339 9% 17 czerwca 2009 17 grudnia 2009 2.400 

 
U03.09.B Baterpol Sp. z o.o. 3.455 8,5% 31 sierpnia 2009 31 grudnia 2009 3 480 
 
V02.09.B Impexmetal S.A. 10.600 9% 17 wrzesień 2009 17 grudnia 2009 10.637 
 
U02.09.B NFI Krezus S.A. 3.738 9% 30 września 2009 30 września 2010 3.739 
 
Razem 121.215    123.643 

 

Zabezpieczenie wierzytelności Alchemia SA z tytułu bonów serii X09 wyemitowanych przez Fundusz w 
dniu 18.05.2009 r. stanowi blokada 2.000.000 (nie w tysiącach) sztuk akcji własnych Funduszu o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda. Łączna liczba akcji objętych blokadą stanowi 3,38% kapitału zakładowego oraz 
odpowiada 3,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 

Bony zostaną wykupione przez Fundusz w dacie wykupu w wartości nominalnej powiększonej o naliczone 
odsetki. 

Zobowiązanie z tytułu bonów komercyjnych wykazane jest w bilansie w kwocie 123.616 zł stanowiącej 
zobowiązanie wg wartości nominalnej bonów powiększone o odsetki naleŜne za okres zakończony 
30 września 2009 r. i pomniejszone o niezamortyzowane koszty emisji bonów w wysokości 27 zł. 

Ponadto Fundusz w trzecim kwartale 2009 r. korzystał z krótkoterminowej poŜyczki udzielonej przez 
Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach w wysokości 6 000 zł. Odsetki były naliczane 
i wymagalne w okresach miesięcznych.  

Zobowiązanie z tytułu niniejszej poŜyczki zostało uregulowane zgodnie z zawartym w aneksie do umowy 
terminie spłaty tj. 18 września 2009 roku.  

Jednocześnie została zdjęta blokada akcji własnych Funduszu w wysokości 634.000 (nie w tysiącach) 
sztuk, które stanowiły zabezpieczenie dla ZM Silesia spłaty poŜyczki i płatności odsetek. 
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7. Informacja dotycząca dywidendy 
 

W okresie objętym niniejszym raportem półrocznym Fundusz nie wypłacił ani nie zadeklarował 
dywidendy. 
 

8. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta  
 

Działalność operacyjna Emitenta nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom.  
 
9. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych od dnia 31 grudnia 2008 r. 

 

Ze względu na wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej przez firmę Hutchison 3G z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii spółce ACCL, na mocy której ACCL sprzedawało produkty Hutchison 3G w Wielkiej Brytanii, 
firma Hutchison 3G wysunęła roszczenia wobec Funduszu tytułem poręczenia przez Fundusz 
zobowiązań spółki ACCL na rzecz Hutchison 3G. Aktualnie Fundusz analizuje otrzymane od Hutchison 
3G dokumenty w celu ustalenia wysokości zobowiązań spółki ACCL na rzecz Hutchison 3G, których 
wysokość na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie jest znana. Zobowiązania spółki ACCL na 
rzecz Hutchison 3G zabezpieczone są gwarancją wystawioną przez Fundusz do kwoty 1.000 tys. GBP. 

 
10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 1334/08 wyrokiem z dnia 
16 kwietnia 2009 roku oddalił apelację Funduszu od wyroku Sądu Okręgowego XX Wydziału 
Gospodarczego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 roku (sygn. akt XX GC 175/05) co spowodowało 
prawomocność obu orzeczeń. Na mocy wyroku zostało zasądzone od Funduszu na rzecz Torpol Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu kwota 627.131,58 zł (nie w tysiącach) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 
13 marca 2004 roku. Ponadto Fundusz został zobowiązany do pokrycia 45.365,35 zł (nie w tysiącach) 
tytułem zwrotu kosztów procesu. Sporna kwota była częścią zadatku wpłaconego przez Torpol Sp. z o.o. 
na rzecz NFI E. Kwiatkowskiego (dawny NFI Midas S.A.) jako zadatek za akcje spółki PRK w Poznaniu 
zajmującej się robotami budowlano-kolejowymi.  W okresie późniejszym Torpol Sp. z o.o. uzyskał 
informację o tym, Ŝe dwóch członków zarządu oraz dwóch pracowników PRK zostało aresztowanych 
oraz Ŝe w 2002 r. CBŚ zajęło część dokumentacji związanej z rzekomymi nieprawidłowościami w spółce 
ALSECO, która była podwykonawcą PRK. Dlatego teŜ Torpol Sp. z o.o. złoŜył oświadczenie o uchyleniu 
się od skutków warunkowej umowy nabycia akcji pod wpływem błędu i zaŜądał zwrotu wpłaconego 
zadatku.  
Do dnia 5 października 2009 roku zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Torpol Sp. z o.o. 
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem. W dniu 15 września 2009 roku Fundusz wniósł skargę kasacyjną 
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
W dniu 7 sierpnia 2009 roku Fundusz otrzymał kopię wniesionego przez spółkę Hutchison 3G UK Ltd. 
w dniu 5 sierpnia 2009 pozwu o zapłatę roszczenia w wysokości £660 520,00 (nie w tysiącach) wraz 
z naleŜnymi odsetkami wynikającego z Umowy Gwarancji i Zwolnienia z Odpowiedzialności z dnia 
8 listopada 2007 r. Na jej podstawie NFI Midas SA bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował spółce 
brytyjskiej Hutchison 3G UK Limited, Ŝe wszelkie zobowiązania spółki Advantage Cellular 
Communication Limited wynikające z Umowy Dystrybucyjnej podpisanej z H3G w dniu 31 lipca 2007 r., 
która to umowa została rozwiązana w marcu 2009 r. W dniu 13 października 2009 r. Fundusz wniósł 
odpowiedź na powyŜszy pozew. Poza innymi okolicznościami, pozwany podniósł, Ŝe o ile nie kwestionuje 
swojej odpowiedzialności co do zasady, to nie jest w stanie ustalić wysokości kwoty dochodzonego 
przeciwko niemu roszczenia, szczególnie wobec zróŜnicowanych kwot występujących w otrzymywanych 
wcześniej wezwaniach. Fundusz w odpowiedzi na pozew zaŜądał precyzyjnego wyliczenia kwoty 
roszczenia. 
 

11. Informacje o udzieleniu przez NFI Midas lub przez jednostkę od niej zaleŜną 
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji innemu podmiotowi lub 
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jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym spółki Grupy Midas nie udzieliły Ŝadnemu 
podmiotowi poręczeń kredytu, poŜyczki oraz gwarancji, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów 
własnych Funduszu. 
 

12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta 

W ocenie Zarządu Funduszu w trzecim kwartale 2009 roku nie było informacji, które są istotne dla 
sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz nie było informacji, 
które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Fundusz. 
 

13. Znaczące zdarzenia, umowy oraz transakcje jednorazowe w bieŜącym okresie 
sprawozdawczym (liczba i cena akcji i bonów nie w tysiącach) 

Istotne zdarzenia 
W dniu 25 sierpnia 2009 roku Fundusz wraz z Romanem Krzysztofem Karkosikiem zawarł umowę 
sprzedaŜy udziałów z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot umowy stanowiła sprzedaŜ na 
rzecz Polkomtel łącznie 36.730 udziałów (100%) w kapitale zakładowym spółki Nordisk Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜdy udział. Fundusz zbył 29.384 (80%) 
udziałów, a Roman Krzysztof Karkosik zbył 7.346 (20%) udziałów. Łączna cena sprzedaŜy udziałów 
wynosi 11.795 zł, z czego Fundusz otrzymał 9.436 zł. Fundusz nabył 80% udziałów Nordisk Polska 
Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2009 roku za kwotę 4.000 zł. 
 
Wykup i emisje bonów dłuŜnych 
W dniu 31 sierpnia 2009 r. Fundusz z 3.455 sztuk bonów dłuŜnych serii U03.09.B o wartości nominalnej 
3.455 zł, które objęła spółka Baterpol Sp. z o.o. Termin wykupu bonów przypada na dzień 31 grudnia 
2009 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego wykupu bonów. 
Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii U03.09.B Fundusz dokonał wykupu 3.455 sztuk 
bonów dłuŜnych serii U03.09.A wyemitowanych w dniu 16 czerwca 2009 roku, a objętych przez Baterpol 
Sp. z o.o. 
 
W dniu 17 września 2009 roku Fundusz wyemitował 10.600 sztuk bonów dłuŜnych serii V02.09.B 
o wartości nominalnej 10.600 zł, które objął Impexmetal S.A. Termin wykupu bonów przypada na dzień 
17 grudnia 2009 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego 
wykupu bonów. Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii V02.09.B Fundusz dokonał 
wykupu 10.600 sztuk bonów dłuŜnych serii V02.09.A wyemitowanych w dniu 17 czerwca 2009 roku, 
a objętych przez Impexmetal S.A.  
 
W dniu 30 września 2009 roku Fundusz wyemitował 3.738 sztuk bonów dłuŜnych serii U02.09.B 
o wartości nominalnej 3.738 zł, które objął narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. Termin wykupu 
bonów przypada na dzień 30 czerwca 2010 roku, jednakŜe obu stronom przysługuje prawo do dokonania 
przedterminowego wykupu bonów. Ze środków uzyskanych z emisji bonów dłuŜnych serii U02.09.B 
oraz ze środków własnych Fundusz dokonał wykupu 3.643 sztuk bonów dłuŜnych serii U02.09.A 
wyemitowanych w dniu 16 września 2009 roku, a objętych przez Unibax Sp. z o.o.  
 
Udzielone poŜyczki 
W okresie od 3 lipca 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku Fundusz udzielił CenterNet poŜyczek 
o łącznej wartości 14.250 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od wypłaconych kwot poŜyczek 
są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec kaŜdego miesiąca według średniej miesięcznej stawki 
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WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot poŜyczek oraz 
naleŜnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r. Dokapitalizowanie 
CenterNet. przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet - kolejnego operatora 
telekomunikacyjnego w Polsce. 
 
Zbycie akcji własnych 
W bieŜącym okresie sprawozdawczym Zarząd Funduszu wykonując Uchwałę nr 1/11/2006 roku Zarządu 
NFI im. E. Kwiatkowskiego (obecnie NFI Midas S.A.) z dnia 8 listopada 2006 roku w związku z 
podjęciem przez walne zgromadzenie Funduszu w tym samym dniu uchwały o nieumarzaniu 9.759.794 
zakupionych w tym celu akcji własnych i, co za tym idzie, przeznaczeniu ich do sprzedaŜy zgodnie z 
przepisami Kodeksu spółek handlowych, dokonał zbycia akcji własnych w następujących transakcjach 
pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: 
• dnia 4 sierpnia 2009 roku zbył w transakcji pakietowej 80.000 akcji własnych o wartości nominalnej 

0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 12,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,14% kapitału zakładowego i dawała prawo do 80.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,14% głosów na walnym zgromadzeniu. 

• dnia 7 sierpnia 2009 roku zbył w transakcji pakietowej 44.000 akcji własnych o wartości nominalnej 
0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 13,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,07% kapitału zakładowego i dawała prawo do 44.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,07% głosów na walnym zgromadzeniu. 

• dnia 20 sierpnia 2009 roku zbył w transakcjach sesyjnych 100.000 akcji własnych o wartości nominalnej 
0,10 zł kaŜda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 13,01 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
0,17% kapitału zakładowego i dawała prawo do 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 
co stanowiło 0,17% głosów na walnym zgromadzeniu. 

• dnia 17 września 2009 roku zbył w transakcjach pakietowych 646.000 akcji własnych o wartości 
nominalnej 0,10 zł, po średniej jednostkowej cenie zbycia 10,90 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 
1,09% kapitału zakładowego i daje prawo do 646.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co 
stanowi 1,09% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Reasumując, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 roku Fundusz dokonał zbycia 870.000 akcji 
własnych stanowiących 1,47% kapitału zakładowego i uprawniających do 870.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Funduszu, tj. 1,47% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie ze stanem na dzień 
30 września 2009 roku Fundusz pozostawał właścicielem 2.830.000 akcji własnych, co stanowiło 4,78% 
kapitału zakładowego i uprawniało do 2.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, a więc 4,78 
% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Środki uzyskane ze sprzedaŜy zostały przeznaczone na 
bieŜącą działalność Funduszu, spłatę poŜyczki do ZM Silesia S.A. z dnia 4 lipca 2008 roku, a przede 
wszystkim na dokapitalizowanie CenterNet S.A. 
 
Porozumienia zawarte przez Fundusz 
W dniu 6 lipca 2009 roku Fundusz oraz GEM Investment Advisors, Inc. ("GEMIA") podpisali List 
Intencyjny oraz Podstawowe Warunki Transakcji ("Porozumienie"), zgodnie z którymi GEMIA działając 
poprzez wskazany przez siebie podmiot pod firmą GEM Global Yield Fund udostępni Funduszowi 
finansowanie określane jako kapitałowa linia kredytowa (equity line credit) w wysokości do 300.000 
złotych. Zawarcie stosownej umowy zaplanowane było do końca lipca 2009 r., a następnie do połowy 
sierpnia 2009 roku. Ostatecznie zarząd Funduszu podjął decyzję dotyczącą dalszych negocjacji do czasu 
zakończenia rozmów z innymi podmiotami w kwestii alternatywnych źródeł finansowania oraz prac nad 
strategią zakładającą pozyskanie najbardziej optymalnej metody finansowania działalności Funduszu. Na 
dzień dzisiejszy Fundusz nie zamierza korzystać z zaproponowanej formy finansowania opartej o 
podwyŜszenie kapitału Funduszu. JednakŜe Zarząd nie wyklucza podjęcia ponownych negocjacji w 
późniejszym terminie. 
W dniu 6 sierpnia 2009 roku Fundusz podpisał List Intencyjny z Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. List Intencyjny dotyczy prowadzenia rozmów, których celem będzie nawiązanie współpracy 
pomiędzy CenterNet  oraz Mobyland w zakresie: 
- umowy o połączeniu sieci CenterNet oraz Mobyland, 
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-  wzajemnego udostępnienia przez CenterNet oraz Mobyland naleŜących do kaŜdej z nich infrastruktur 
teletechnicznych, 
- wspólnego uŜytkowania przysługujących im częstotliwości oraz wspólnego planowania, budowania 
i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, a docelowo zbudowania jednego operatora telekomunikacyjnego 
w celu oferowania jego klientom mobilnej sieci czwartej generacji (LTE). Przeznaczenie obu pasm 
częstotliwości 1800 MHz firm Mobyland oraz CenterNet dla systemu LTE pozwoliłoby na osiągnięcie 
przepływności do 300 Mbit/s. 
 
Inne 
We wrześniu 2009 roku Fundusz dokonał spłaty poŜyczki udzielonej przez Zakłady Metalurgiczne Silesia 
S.A. z siedzibą w Katowicach w wysokości 6 000 zł wraz z naleŜnymi odsetkami. 
 

14. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy Grupy Midas w trzecim kwartale 2009 roku miała transakcja 
sprzedaŜy udziałów w spółce Nordisk sp. z o.o., z której zysk wyniósł 5.436 zł.  
 
15. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz 
 

Fundusz nie publikował prognoz wyników na 2009 rok. 
 

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Midas w czwartym kwartale 2009 roku 
będzie kontynuacja przez spółkę zaleŜną CenterNet S.A. świadczenia usług telefonii komórkowej w 
Polsce z uŜyciem pozyskanych w drodze przetargu częstotliwości GSM. Zgodnie z planami strategicznymi 
spółki CenterNet S.A. najwaŜniejszymi obszarami rozwoju  komercyjnego będą powiększanie bazy 
abonentów oraz dalsza rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. CenterNet zamierza kontynuować 
strategię pozyskiwania kolejnych partnerów biznesowych w celu stworzenia kolejnych ofert dla 
wyselekcjonowanych grup społecznościowych. Spółka planuje równieŜ konsekwentny rozwój kanałów 
dystrybucji w celu udostępnienia swoich produktów jak najszerszej rzeszy odbiorców. W opinii Zarządu 
spółki powyŜsze działania umoŜliwią dalszy wzrost liczby uŜytkowników telefonii komórkowej CenterNet. 
Kolejnym elementem strategii działań spółki będzie opracowanie planu rozwoju infrastruktury technicznej 
w celu oferowania klientom usług mobilnej sieci czwartej generacji (LTE). Jedną z potencjalnych 
moŜliwości w tym zakresie będzie równieŜ nawiązanie współpracy ze spółką Mobyland Sp. z o.o. w 
zakresie wzajemnego udostępnienia przez CenterNet oraz Mobyland naleŜących do kaŜdej z nich 
infrastruktur teletechnicznych, wspólnego uŜytkowania przysługujących im częstotliwości oraz wspólnego 
planowania, budowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych. 
 

17. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

W okresie od 3 lipca 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku Fundusz udzielił CenterNet S.A. poŜyczek 
o łącznej wartości 14.250 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od wypłaconych kwot poŜyczek 
są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec kaŜdego miesiąca według średniej miesięcznej stawki 
WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot poŜyczek oraz 
naleŜnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r. Dokapitalizowanie 
CenterNet S.A. przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet S.A. - kolejnego operatora 
telekomunikacyjnego w Polsce. 
 
W dniu 31 sierpnia 2009 roku Fundusz udzielił poŜyczki pani GraŜynie Wandzie Karkosik w wysokości 
3.500 zł z terminem wykupu do dnia 4 września 2009 roku oraz o oprocentowaniu w wysokości 20% w 
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skali roku. PoŜyczka wraz z naleŜnościami została spłacona w terminie. Pani GraŜyna Wanda Karkosik 
posiada ponad 5% akcji Funduszu. 
 
W dniu 31 sierpnia 2009 roku Fundusz udzielił poŜyczki panu Wiesławowi Jakubowskiemu w wysokości 
650 zł z terminem wykupu do dnia 14 września 2009 roku oraz o oprocentowaniu w wysokości 20% w 
skali roku. PoŜyczka wraz z naleŜnościami została spłacona w terminie. Pan Wiesław Jakubowski jest 
Członkiem Zarządu spółki Nova Capital Sp. z o.o. (podmiotu dominującego w stosunku do Funduszu). 
 

18. NaleŜności i zobowiązania na dzień 30 września 2009 r. oraz przychody i koszty za 
9 miesięcy 2009 roku od jednostek zaleŜnych w Grupie NFI Midas przedstawia 
poniŜsze zestawienie:   

CenterNet S.A., Waszawa 

NaleŜności na dzień bilansowy:  14 226  
krótkoterminowe, w tym:  14 226  
- z tytułu poŜyczek  14 225  
- pozostałe  0,76 
   Zobowiązania na dzień bilansowy:  227 
krótkoterminowe, w tym:  227 
- pozostałe  227 
   Przychody z transakcji w roku obrotowym  738 
- z tytułu odsetek od poŜyczek  738  
  Koszty z transakcji w roku obrotowym  91  
- pozostałe  91 

   
Xebra Limited, Preston (Wielka Brytania) 0,00 

NaleŜności na dzień bilansowy:  1 662 
krótkoterminowe, w tym:  1 662 
- z tytułu poŜyczek  1 662 

   Zobowiązania na dzień bilansowy:  0,00 
   Przychody z transakcji w roku obrotowym  67 
- z tytułu odsetek od poŜyczek  67 
   Koszty z transakcji w roku obrotowym  0,00 

  
Advantage Cellular Communications Limited (Wielka Brytania) 0,00 

NaleŜności na dzień bilansowy:  20 055 
krótkoterminowe, w tym:  20 055 
- z tytułu poŜyczek  20 055 
   Zobowiązania na dzień bilansowy:  0,00 
   Przychody z transakcji w roku obrotowym  806 
- z tytułu odsetek od poŜyczek  806 
   Koszty z transakcji w roku obrotowym  0,00 

mLife Sp. z o.o., Warszawa 0,00 

NaleŜności na dzień bilansowy:  5 943 
krótkoterminowe  5 943 
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- z tytułu poŜyczek  5 943 
  Zobowiązania na dzień bilansowy:  3 
krótkoterminowe, w tym:  3 
- pozostałe  3 
  Przychody z transakcji w roku obrotowym  152 
- z tytułu odsetek od poŜyczek  152 
  Koszty z transakcji w roku obrotowym  0,00 

 

19. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2009 roku i 30 września 2008 roku wyniosły odpowiednio 290 zł i 348 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie zawarto Ŝadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami 
zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska bez powaŜnej przyczyny. 

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 
30 września 2009 roku i 30 września 2008 roku wyniosły odpowiednio 149 zł i 153 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie zawarto Ŝadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami 
nadzorującymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez powaŜnej przyczyny. 

Zarząd w okresie trzecim kwartału 2009 roku nie otrzymywał innych wynagrodzeń, ani nagród od 
jednostek podporządkowanych Funduszowi z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek 
podporządkowanych. 
 

20. Zdarzenia po dniu bilansowym (liczba akcji i cena za akcję nie w tysiącach) 

Zbycie akcji własnych 
Dnia 2 października 2009 roku Fundusz za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na GPW 
w Warszawie S.A. zbył w transakcjach pakietowych 830.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł, 
po średniej jednostkowej cenie zbycia 10,50 zł. Liczba sprzedanych akcji stanowiła 1,40% kapitału 
zakładowego i dawała prawo do 830.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 1,40% 
głosów na walnym zgromadzeniu. Po zbyciu w/w akcji Fundusz jest właścicielem 2.000.000 akcji 
własnych, co stanowi 3,38% kapitału zakładowego i uprawnia do 2.000.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Funduszu, a więc do 3,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Środki 
uzyskane ze sprzedaŜy zostaną przeznaczone na bieŜącą oraz inwestycyjną działalność Funduszu. 
 
Znaczące umowy Funduszu 
W dniach od 1 października 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku Fundusz podpisał z CenterNet. 
umowy poŜyczek o łącznej wartości 6.700 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od wypłaconych 
kwot poŜyczek są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec kaŜdego miesiąca według średniej 
miesięcznej stawki WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia 
kwot poŜyczek oraz naleŜnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r. 
Dokapitalizowanie CenterNet przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet - kolejnego 
operatora telekomunikacyjnego w Polsce. 
 
W dniu 29 października 2009 roku Fundusz podpisał ze spółką mFactory Sp. z o.o. (dotychczasowym 
mniejszościowym udziałowcem mLife z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaŜy udziałów Spółki pod 
firmą mLife. Na mocy umowy Fundusz zbył na rzecz mFactory 320 udziałów o wartości nominalnej 0,5 
zł kaŜdy, za łączną cenę w wysokości 160 zł, obniŜając tym samym swój udział w spółce mLife. W 
wyniku transakcji Fundusz pozostał właścicielem 80 udziałów o wartości nominalnej 0,5 zł kaŜdy, 
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stanowiących 16% udziałów w kapitale zakładowym mLife i uprawniających do 16% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Po transakcji mFactory posiada 420 udziałów o wartości 
nominalnej 0,5 zł kaŜdy, stanowiących 84% ogólnej liczby udziałów oraz uprawniających do 84% głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników mLife. W tym samym dniu Fundusz podpisał z mLife umowę 
rozwiązującą porozumienie inwestycyjne z dnia 5 czerwca 2007 roku (o Porozumieniu Fundusz 
informował w Raporcie bieŜącym nr 22/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku). Na podstawie umowy mLife 
zobowiązał się do zwrotu długoterminowych poŜyczek udzielonych mu przez Fundusz o wartości 
nominalnej 5.687 zł powiększonej o naleŜne odsetki naliczone na dzień spłaty poŜyczek, nie później niŜ w 
ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Środki uzyskane w ten sposób zostaną przeznaczone 
na działalność Funduszu, a w szczególności na finansowanie rozwoju CenterNet S.A. Jest to krok w 
realizacji strategicznych celów Funduszu zmierzających do konsekwentnej budowy operatora 
telekomunikacyjnego. 
 
Inne 
W dniu 30 października 2009 roku Pan Wojciech Palukiewicz złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Funduszu. Rezygnacja została złoŜona ze skutkiem na dzień 31 października 2009 roku 
oraz bez podania przyczyny. Jednocześnie Pan Wojciech Palukiewicz złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu spółki CenterNet S.A. ze skutkiem na dzień 31 października 2009 roku. 
 
W dniu 30 października 2009 roku w siedzibie Funduszu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia, na 
którym podjęte zostały uchwały zatwierdzające: 

•  sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2008r., 
• sprawozdanie finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008, 
• sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2008r., 
• skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. 
Ponadto ZWZ podjęło decyzję o sposobie pokrycia straty netto Funduszu za 2008r., o udzieleniu 
wszystkim członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 
oraz podjęto uchwałę w sprawie dalszego istnienia Funduszu oraz kontynuowaniu dotychczasowej 
działalności. 
Kolejną istotną decyzją ZWZ Funduszu było przyjęcie zmian w Statucie Spółki, które zaczną 
obowiązywać po zarejestrowaniu ich przez Sąd. Zmiany zostały przede wszystkim podyktowane 
zmianami w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w Ŝycie dnia 3 sierpnia 2009 roku oraz 
koniecznością dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.  
W świetle powyŜszych zmian ZWZ przyjęło nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdziło 
zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej. 
 
W dniu 30 października 2009 roku Fundusz podpisał z Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Aneks nr 2 przedłuŜający do dnia 31 grudnia 2009 roku obowiązywanie Listu Intencyjnego z dnia 6 
sierpnia 2009 roku. 
 
 

 

Warszawa, dnia 16 listopada 2009 roku 
 
 
 
   

Jacek Felczykowski 
Prezes Zarządu 

 

  

 


