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Temat

Powzięcie informacji o niespełnieniu się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spółkę 
zależną.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 
roku otrzymał od spółki zależnej pod firmą CenterNet S.A. („CenterNet”) zawiadomienie, w którym Zarząd 
CenterNet informuje o dokonaniu , w wykonaniu porozumienia do umowy ramowej na dostarczenie i wdrożenie 
infrastruktury sieciowej dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych („Porozumienie”), o zawarciu którego 
Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 10 czerwca 2011 roku, zapłaty kwoty 2.500.000,00 złotych 
netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy). Powyższa kwota stanowi pierwszą z Rat, okreś lonych w Porozumieniu 
i opisanych w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 10 czerwca 2011 roku. Tym samym Zarząd Funduszu informuje, że 
kolejny z warunków rozwiązujących, mówiący o zapłaceniu Rat w terminach okreś lonych w Porozumieniu, nie 
spełnił się. O niespełnieniu się pierwszego z warunków rozwiązujących Zarząd Funduszu informował w raporcie 
bieżącym nr 40/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku. Przedmiotem Porozumienia jest zaspokojenie wszelkich 
roszczeń Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wynikających, w dacie Porozumienia, z Umowy (jak 
okreś lono w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 10 czerwca 2011 roku) i złożonych na jej podstawie zamówień 
dostawczych.

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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