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Data sporządzenia: 2011-10-21

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Powzięcie informacji o ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyników przetargu na 
rezerwację częstotliwości.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 21 
października 2011 r. powziął, ze strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl), 
informację o ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”), w dniu 21 września 
2011 roku, wyników przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości w zakresie 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz.

Z opublikowanych przez Prezesa UKE wyników przetargu wynika, że w związku z unieważnieniem przetargu w 
zakresie oceny oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (obecnie Polska Telefonia Cyfrowa S.A., dalej jako 
„PTC”), o czym Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku, oferta 
ta została poddana ponownemu badaniu w pierwszym etapie przetargu, w wyniku czego została zakwalifikowana 
do drugiego etapu badania ofert. W wyniku oceny oferty dokonanej w drugim etapie oferta PTC uzyskała 139,367 
punktów, w związku z tym został uwzględniona na liście ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na pozycji 
czwartej. W związku z powyższym, Prezes UKE opublikował listę, o której mowa w art. 118c ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, która obecnie kształtuje się następująco:

1) oferta nr 1 złożona przez CenterNet S.A. - 340,000 punktów,
2) oferta nr 2 złożona przez CenterNet S.A. - 287,461 punktów,
3) oferta złożona przez TOLPIS Sp. z o.o. (obecna nazwa: Mobyland Sp. z o.o.) - 225,785 punktów,
4) oferta złożona przez PTC - 139,367 punktów,
5) oferta złożona przez Polkomtel S.A. - 122,726 punktów,
6) oferta złożona przez PTK Centertel Sp. z o.o. - 103,656 punktów.

Zarząd Funduszu informuje, iż w związku z opublikowaniem powyższych wyników przetargu spółki zależne 
Funduszu – CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.  – są uprawnione do złożenia wniosków dotyczących 
rezerwacji wyżej wskazanych częstotliwości, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia przez Prezesa UKE wyników 
przetargu.
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