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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki Aero 2 Sp. z 
o. o. („Aero2”), Zarząd NFI Midas S.A. („Fundusz") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2012 r. zawarł z jednostką 
zależną Funduszu – Aero2 umowę pożyczki („Umowa”) w kwocie 20.000.000 zł, w wyniku czego łączna wartość 
umów zawartych pomiędzy Funduszem a Aero 2 w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosła, w stosunku do wartości 
opisanej w ww. raporcie bieżącym nr 13/2012, do kwoty 59.000.000 zł. 

Fundusz informuje, że na ww. kwotę składają się trzy umowy pożyczki („Umowy pożyczki”), przy czym umową o 
największej wartości jest ww. Umowa.. 

Zgodnie z treścią Umowy oprocentowanie pożyczki równe jest stawce WIBOR 1M + 3 punkty procentowe w skali 
roku, a termin spłaty przypada na dzień 29 czerwca 2012 r. Pożyczka została udzielona w celu sfinansowania 
inwestycji realizowanych przez Aero2 i stanowi element realizacji trzeciego z celów emisji akcji serii D, tj. 
rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach projektów 700 i 4100.

Żadna z Umów pożyczek nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umów pożyczek nie odbiegają od 
powszechnie stosowanych w tego typu dokumentach.
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