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Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz") informuje, iż w dniu 14 grudnia 
2011 roku otrzymał od spółki zależnej pod firmą CenterNet S.A. („CenterNet”) zawiadomienie, w którym Zarząd 
CenterNet informuje o dokonaniu w dniu 13 grudnia 2011 r., 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 8.552.958,09 złotych netto (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 
dziewięćset pięćdziesiąt osiem 9/100). Powyższa kwota stanowiła drugą, ostatnią 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 ostatni z warunków, mówiący o niezapłaceniu Rat w terminach okreś lonych w Porozumieniu, nie 
spełnił się, a zatem Porozumienie pozostaje w mocy. O niespełnieniu się pierwszego z warunków rozwiązujących 
Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 40/2011, z dnia 17 czerwca 2011 roku, z kolei o 
niespełnieniu się drugiego z warunków rozwiązujących Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 
43/2011, z dnia 1 lipca 2011 roku. Fundusz przypomina, że przedmiotem Porozumienia było 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.
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