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Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zaleŜny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz") informuje, Ŝe w dniu 19 
października 2010 roku otrzymał od spółki CenterNet S.A. („CenterNet”, spółka w 100% zaleŜna od Funduszu) 
zawiadomienie, iŜ w okresie od 5 maja 2010 roku do 18 października 2010 roku CenterNet podpisała ze spółką 
Aero 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Aero2”) cztery umowy poŜyczek o łącznej wartości 10 275 000 zł 
(dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), które łącznie spełniają kryterium umowy 
znaczącej.

Umową o największej wartości jest umowa poŜyczki zawarta w dniu 18 października 2010 roku („Umowa”), na 
podstawie której Aero2 udzieliła CenterNet poŜyczki o wartości 4 300 000 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych). 
W Umowie okreś lone zostały odsetki umowne od wypłaconej kwoty poŜyczki, które są naliczane i kapitalizowane 
miesięcznie, na koniec kaŜdego miesiąca, według stopy procentowej w wysokości 5% w skali roku. Umowy 
przyznają poŜyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot poŜyczek oraz naleŜnych odsetek przed terminem spłaty 
przypadającym na dzień 7 stycznia 2011 roku.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach poŜyczek.

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

Ponadto Zarząd Funduszu informuje, Ŝe w okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od 18 października 2009 roku do 18 
października 2010 roku) CenterNet podpisał z Aero2 pięć umów o łącznej, szacowanej wartości 14 845 000 zł 
(czternaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), które łącznie spełniają kryterium umowy 
znaczącej.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
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