
RB 130 2009MIDAS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 130 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-31

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Wyniki negocjacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o oferc ie - aktualizacja informacji

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz") informuje, o wynikach rozmów 

prowadzonych w ramach Listu Intencyjnego podpisanego w dniu 6 sierpnia 2009 r. ze spółką Mobyland Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (KRS 269979 - dalej jako „Mobyland") i zmienionego aneksami z dnia 30 września 2009 r. 

i 30 października 2009 r. przedłużającymi okres jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2009 r. (o podpisaniu 

Listu Intencyjnego Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 73/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r., natomiast o 

zawarciu Aneksu nr 1 w raporcie bieżącym nr 93/2009 z dnia 30.09.2009 r. i Aneksu nr 2 w raporcie bieżącym nr 

108/2009 z dnia 30.10.2009 r.).

W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z Mobylandem doszło do podpisania umowy, o której Fundusz 

informował w raporcie bieżącym nr 124/2009 z dnia 12 grudnia 2009 r.  Wynikiem umowy jest komercyjny start 

sieci współdzielonej (RAN sharing) oraz w  konsekwencji wypełnienie przez CenterNet S.A. (spółki w 100% 

zależnej od Funduszu) obowiązków koncesyjnych dotyczących pokrycia siecią 15% populacji zamieszkałej na 

terytorium RP do końca 2009 r. 

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

-aktualizacja informacji.
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