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Ustalenia których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. dotyczącego staniu posiadania akcji 
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej: Emitent) przez Litenite Limited z siedzibą w 
Nikozji na Cyprze (Litenite) oraz podmiotów pozostających wobec niej w stosunku dominacji, oraz raportu 
bieżącego nr 84/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącego podpisania przez podmiot zależny od Emitenta - 
Mobyland Sp. z o.o. listu intencyjnego z Polkomtel S.A., Zarząd Emitent informuje, że uzyskał informacje dotyczące 
ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. Informacje 
zostały pozyskane od akcjonariuszy Emitenta w związku z przygotowywaniem Prospektu emisyjnego dotyczącego 
oferty oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D 
emitowanych na podstawie uchwały nr 27/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 listopada 2011 r. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, na podstawie umowy zawartej pomiędzy m.in. posiadającą 100% udziałów 
w Litenite spółką Ortholuck Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (Ortholuck) i LTE Holdings SPV, spółką prawa 
cypryjskiego, zależną od Polkomtel, LTE Holdings SPV ma nabyć, od Ortholuck, 49% udziałów w Litenite. Ponadto, 
w ww. umowie zastrzeżona została na rzecz LTE Holdings SPV opcja kupna przez LTE Holdings SPV, od 
Ortholuck, po cenie rynkowej, pozostałych 51% udziałów w Litenite. Opcja ta będzie wykonalna w okreś lonych w tej
umowie przypadkach, m.in. związanych z naruszeniem zobowiązań wynikających z ww. umowy lub ewentualną 
upadłością Litenite lub podmiotów zależnych od Litenite. W sytuacji gdy zaistnieją przypadki umożliwiające 
skorzystanie z tej opcji i LTE Holdings SPV z niej skorzysta, to Polkomtel przejmie kontrolę nad Emitentem. Wtedy, 
w sytuacji gdyby Pan Zygmunt Solorz-Żak utracił kontrolę nad Polkomtel, posiadającym kontrolę nad Emitentem, 
to tym samym utraci kontrolę nad Emitentem. 
W zakresie, jaki jest znany Emitentowi, nie występują żadne inne ustalenia, w wyniku których może w przyszłości 
nastąpić zmiana w sposobie kontroli Emitenta.
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