
RB 63 2010MIDAS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-22

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Otrzymanie przez CenterNet S.A. od Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie oświadczenia o odstąpieniu od 
woli przejęcia składników majątku.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że 
w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy CenterNet S.A. (podmiotem w 100% zależnym od Funduszu, 
zwanym dalej „CenterNet”) a Fundacją Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Fundacją”) w dniu 12 
października 2010 roku (o którym Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 14 
października 2010 roku, zwanym dalej „Porozumieniem”), otrzymał w dniu 22 grudnia 2010 roku od CenterNet 
zawiadomienie o otrzymaniu przez CenterNet w dniu 21 grudnia 2010 roku od Fundacji oświadczenia o 
odstąpieniu od woli przejęcia składników majątku, które dawałyby Fundacji lub podmiotowi przez nią 
wskazanemu możliwość samodzielnego prowadzenia projektu „wRodzinie”. Jednocześnie w zawiadomieniu 
otrzymanym przez Fundusz od CenterNet wskazano, że na mocy zawartego Porozumienia CenterNet jest 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Fundacji kary umownej w wysokości 5.000.000 (pięć milionów) złotych, która 
wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych 
poprzedzających datę zapłaty kary.

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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