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MIDAS

Temat

CenterNet S.A. podpisał Aneks nr 4 do umowy z Elterix S.A. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i  okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał 

od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "CenterNet") zawiadomienie 

o podpisaniu w dniu 19 listopada 2009 roku Aneksu nr 4 do Warunkowej umowy sprzedaży wybranych składników

przedsiębiorstwa Elterix S.A. ("Umowa") ze spółką Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000020560 

"Elterix"). 

O podpisaniu Umowy Fundusz informował w Raporcie bieżącym nr 94/2009 z dnia 30 września 2009 roku, 

natomiast o aneksach do Umowy w Raportach bieżących nr 98/2009 z dnia 9 października 2009 roku, 100/2009 z 

dnia 16 października 2009 roku oraz 102/2009 z dnia 24 października 2009 roku.

Umowa zawierała warunek rozwiązujący, który miał być spełniony do dnia 20 listopada 2009 roku o treści:

„Zawarcie pomiędzy Mediatel S.A., Elterix S.A. oraz CenterNet S.A. umowy o współpracy, która będzie regulowała 

wzajemne zobowiązania stron w procesie sprzedaży kart Telepin i Telepin Mobi oraz świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w oparciu o WSP przez CenterNet do czasu rozliczenia ceny sprzedaży, tj. do 31 grudnia 

2011 roku”.

Aneks podpisany w dniu dzisiejszym wydłużył termin spełnienia powyższego warunku rozwiązującego do dnia 31 

grudnia 2009 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) – zmiana znaczącej umowy.
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