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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku dotyczącego zawarcia przez spółkę 
zależną NFI Midas („Fundusz”) - Aero 2 Sp. z o.o. („Aero2”) z Ericsson Sp. z o.o. („Ericsson”) umowy dostawy, 
integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowy 
utrzymaniowej („Umowy z Ericsson”) oraz raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 27 października 2011 roku 
dotyczącego podpisania przez Fundusz listu intencyjnego („List Intencyjny”) z Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie („Huawei”), Zarząd Funduszu informuje, iż w wyniku wspólnego wynegocjowania i podpisania przez 
Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero2 warunków Umów z Ericsson zmianie ulegają, w zakresie opisanym poniżej, 
informacje przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 75/2011. 

Obecnie, w przypadku pomyś lnego zakończenia negocjacji objętych Listem Intencyjnym, Huawei będzie 
ewentualnie uczestniczył w budowie ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+ (na bazie 
częstotliwości 900 MHz), LTE FDD (na bazie częstotliwości 1800 MHz), LTE TDD (na bazie częstotliwości 2600 
MHZ), w charakterze jednego z dostawców elementów ww. sieci, a nie w charakterze wyłącznego dostawcy 
elementów ww. sieci. Fundusz informuje, że pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 75/2011 
pozostają aktualne, a negocjacje w zakresie okreś lonym w Liście Intencyjnym nie zostały jeszcze zakończone. 
Niezależnie jednak od powyższego, Fundusz informuje, że spółki zależne od Funduszu i sam Fundusz podjęły 
rozmowy także z innymi potencjalnymi dostawcami elementów sieci i instytucjami finansowymi w zakresie 
sfinansowania rozbudowy sieci.
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