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Szanowni Akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu NFI Midas S.A. przekazuję w Państwa ręce Sprawozdanie finansowe naszej Spółki 

za 2011 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 

2011, które stanowią podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń dla NFI Midas 

oraz jego Grupy Kapitałowej mających miejsce w tym okresie. Za nami przełomowy rok. Mimo, że NFI 

Midas notowany jest na warszawskiej giełdzie od 1997 roku to minione kilkanaście miesięcy zupełnie 

zmieniły charakter Funduszu i jego strategię. Na przełomie 2011 i 2012 roku zakończyliśmy, dzięki 

pozyskanym od inwestorów środkom, etap budowy grupy kapitałowej NFI Midas. Ze spółki będącej 

funduszem inwestycyjnym przekształciliśmy się w najnowocześniejszego w Polsce operatora 

telekomunikacyjnego. W czerwcu 2011 roku przejęliśmy spółkę Mobyland za kwotę 177 mln zł. 

Wycena tej Spółki w relacji do posiadanych aktywów była bardzo atrakcyjna. Mobyland posiada 

rezerwację częstotliwości w paśmie 1800 MHz sąsiadujące z częstotliwościami należącymi do 

będącego własnością NFI Midas CenterNet-u. W objętym przez raport okresie, a dokładniej w grudniu 

2011 roku, Fundusz przejął również kontrolę nad Aero2. Spółka ta oprócz sieci ponad tysiąca stacji 

bazowych posiada częstotliwości w paśmie 900 MHz i 2600 MHz. NFI Midas zapłaciło za tą Aero 2 

kwotę 548 mln zł.  Atrakcyjność tej wyceny została potwierdzona przez opinię niezależnego audytora 

PwC.  

Dzięki konsolidacji aktywów telekomunikacyjnych, NFI Midas za pośrednictwem swoich spółek 

zależnych, świadczy usługi hurtowego dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE i HSPA+. 

Ultranowoczesna technologia pozwala na przesyłanie danych drogą radiową, z prędkością do 50 Mb/s 

w przypadku wysyłania danych i do 100 Mb/s w przypadku ich pobierania. To prędkość wielokrotnie 

wyższa niż w przypadku dostępnych na rynku ofert mobilnego Internetu.  Technologia, z której 

korzysta NFI Midas należy do najnowocześniejszych na świecie. Jest ona z powodzeniem 

wprowadzana na najbardziej rozwiniętych rynkach takich jak Stany Zjednoczone, czy Niemcy. Jednak 

do tej pory zaledwie w 29 krajach wprowadzono komercyjnie tego typu usługi. Pokazuje to, że NFI 

Midas jest jednym z współtwórców światowej rewolucji w dostępie do mobilnego Internetu i pionierem 

na polskim rynku. Fundusz , który ze względu na fakt, że jako jedyny w Polsce posiada wolne 

częstotliwości oraz know-how, ma szanse na zbudowanie trwałej przewagi nad pozostałymi 

operatorami działającymi w naszym kraju.  
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Wyniki Grupy NFI Midas za 2011 rok, które są zaprezentowane w raporcie rocznym, pokazują rosnące 

przychody z tytułu świadczenia, przez spółki zależne, usług mobilnego dostępu do Internetu w 

technologii HSPA+/LTE. Jesteśmy  przekonani, że wraz z rosnącą liczbą ostatecznych odbiorców u 

naszych klientów i generowanym przez nich zużyciem nasze przychody będą, z kwartału na kwartał, 

systematycznie rosły . Motorem napędowym rozwoju spółek z Grupy NFI Midas, oprócz liczby 

klientów ostatecznych, będzie rosnąca wielkość transmisji danych w sieciach mobilnych, która  tylko w 

2011 roku w skali świata została podwojona . Dodatkowo wraz z dynamiczną rozbudową naszej sieci 

będziemy mogli rozpocząć współpracę z kolejnymi dużymi odbiorcami detalicznymi, takimi jak Cyfrowy 

Polsat, czy Polkomtel, z którymi już mamy podpisane umowy.  Według szacunków dostawców 

infrastruktury (m. in. Nokia Siemens Network) statystyczny Polak w 2020 roku będzie pobierał ponad 6 

GB danych w skali miesiąca. To około 50 razy więcej niż obecnie.  Istniejące w Polsce sieci i 

technologie nie są przygotowane na taki wzrost. Z tego powodu kierunek obrany przez NFI Midas 

wydaję jak najbardziej słuszny, a obrana przez nas strategia będzie konsekwentnie realizowana. 

Tuż przed publikacją raportu rocznego dokonaliśmy przydziału akcji przeprowadzonej publicznej emisji 

akcji serii D. Zainteresowanie emisją oraz ponad 95 proc. redukcja w zapisach dodatkowych świadczą 

o zaufaniu jakim nas Państwo obdarzyliście. Naszym długoterminowym celem jest, aby spełnić 

oczekiwania naszych inwestorów. 

 

 

 

___________________________ 

Wojciech Pytel 

Prezes Zarządu 


