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Odstąpienie przez podmiot zależny od umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. (zwanego dalej "Funduszem") informuje, że w dniu 1 
grudnia 2010 roku otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanej dalej 
"CenterNet") zawiadomienie o odstąpieniu przez CenterNet, w dniu 30 listopada 2010 roku, od Umowy o 
Roamingu Krajowym (zwanej dalej "Umową") zawartej w dniu 6 maja 2009 roku z PTC Sp. z o.o. (o zawarciu której 
Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 27/2009 z dnia 6 maja 2009 roku). Umowa wprowadzała zasady 
współpracy i rozliczeń z tytułu korzystania z sieci i usług PTC Sp. z o.o..

Przyczyną odstąpienia od Umowy jest fakt, iż PTC Sp. z o.o. oraz CenterNet do dnia 30 listopada 2010 roku nie 
osiągnęły porozumienia w zakresie warunków świadczenia usług.

W ramach przekazanej informacji Zarząd CenterNet zastrzegł, że nie może wykluczyć powstania w przyszłości 
negatywnych skutków finansowych związanych z odstąpieniem przez CenterNet od Umowy, niemniej obecnie nie 
jest w stanie oszacować skutków finansowych odstąpienia od Umowy.

Ponadto Zarząd Funduszu informuje, że odstąpienie przez CenterNet od Umowy nie rodzi żadnych skutków 
finansowych dla Funduszu.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 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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