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MIDAS

Temat

Znaczące umowy z CenterNet 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 Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w okresie od 30 

października do 19 listopada 2009 roku Fundusz podpisał z CenterNet S.A. (spółka w 100% zależna od Funduszu) 

trzy umowy pożyczek o łącznej wartości 6.250.000,00 zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 19 listopada 2009 r., na podstawie której Fundusz 

udzielił spółce CenterNet S.A. pożyczki o wartości 4.500.000,00 zł. We wszystkich umowach odsetki umowne od 

wypłaconych kwot pożyczek są naliczane i kapitalizowane miesięcznie na koniec każdego miesiąca według 

średniej miesięcznej stawki WIBOR 3M plus 1%. Umowy przyznają pożyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot 

pożyczek oraz należnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 31 grudnia 2009 r.

Umowy nie przewidują kar umownych.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach pożyczek.

Dokapitalizowanie CenterNet S.A. przeznaczane jest na finansowanie rozwoju CenterNet S.A. - kolejnego 

operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Umowy zostały uznane przez Fundusz za znaczące ze względu na ich łączną wartość, która przekracza 10% 

kapitałów własnych Funduszu.

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) - dwie lub więcej umów zawartych przez emitenta lub jednostkę 

zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy o łącznej 

wartości co najmniej 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 29

(ulica) (numer)

022 653 73 10 022 653 73 05

(telefon) (fax)

biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

5251006698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-11-19 Jacek Felczykowski Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 115 2009MIDAS

Komisja Nadzoru Finansowego

2


