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Odstąpienie od spełnienia warunku rozwiązującego umowy znaczącej pomiędzy CenterNet a Elterix oraz 

podpisanie Listu Intencyjnego zmieniającego model współpracy na MVNO.

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 Listu Intencyjnego ze spółką Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000020560 „Elterix") oraz 

informację, iż nie zostanie spełniony warunek rozwiązujący dotyczący zawartej w dniu 30 września 2009 r. 

Warunkowej umowy sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa Elterix S.A. („Umowa") z Elterix.

Przedmiotem Umowy miała być m. in. sprzedaż przez Elterix na rzecz CenterNet:

1) praw ochronnych znaku towarowego "telepin", 

2) 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; 

Umowa zawierała warunek rozwiązujący, który miał być spełniony do dnia 31 grudnia 2009 r. 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”. Strony w 

trakcie negocjacji postanowiły odstąpić od spełnienia niniejszego warunku i jednocześnie ustaliły nowy zakres 

współpracy w oparciu o model MVNO.

W związku ze zmianą modelu współpracy strony podpisały w dniu 30.12.2009 r. List Intencyjny. Przedmiotem 

niniejszego Listu Intencyjnego jest okreś lenie przez strony w drodze negocjacji do dnia 31.01.2010 r. zasad 

korzystania przez Elterix z infrastruktury, zasobów sieci i usług CenterNet udostępnianych w modelu MVNO na 

zasadach hurtowych w celu świadczenia przez Elterix usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników 

końcowych, które zostaną opisane w Umowie o Współpracy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 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).

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 127 2009MIDAS

5251006698 010974600

(NIP) (REGON)

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

2009-12-31 Jacek Felczykowski Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


