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Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Otrzymanie informacji od spółek zależnych o utrzymaniu w mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku, Zarząd Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 26 września 2011 r. spółki zależne 
CenterNet S.A. („CenterNet”) oraz Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) otrzymały informację o wydaniu przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”), w dniu 23 września 2011 roku, decyzji („Decyzja”) utrzymującej 
w mocy wcześniejszą decyzję Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-9/07(321), którą Prezes UKE unieważnił przetarg 
na dwie rezerwacje częstotliwości, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, w zakresie dotyczącym oferty 
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (obecnie Polska Telefonia Cyfrowa S.A., dalej jako „PTC”).

Po rozpatrzeniu wniosku PTC Prezes UKE postanowił utrzymać w mocy ww. decyzję nr DZC-WAP-5174-9/07(321) 
z dnia 13 czerwca 2011 roku, o której Fundusz informował ww. raportem bieżącym nr 39/2011. W uzasadnieniu do 
Decyzji, Prezes UKE, odmówił zasadności argumentom przedstawianym przez PTC, w konsekwencji czego ocena 
sprawy, dokonana przez Prezesa UKE w Decyzji, jest co do istoty taka sama, jak ocena zawarta we wcześniejszej 
decyzji, tzn. częściowo unieważniony - w zakresie dotyczącym oceny oferty PTC – został przetarg na dwie 
rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem 
dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz, na obszarze całego kraju, do 
wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zarząd Funduszu zastrzega, że Decyzja Prezesa UKE nie jest w dalszym ciągu ostateczna, a uczestnikom 
postępowania przysługuje prawo zaskarżenia Decyzji w postępowaniu administracyjno-sądowym.
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