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Treść  raportu:

W nawiązaniu do: (i) raportu bieżącego nr 39/2012 z dnia 3 września 2012 roku dotyczącego zawarcia przez spółkę
zależną NFI Midas S.A. („Fundusz”) - Aero 2 Sp. z o.o. („Aero2”) z Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. („NSN”) 
umowy dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz 
umowy utrzymaniowej („Umowy z NSN”), (ii) raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku dotyczącego 
zmiany charakteru uczestnictwa Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Huawei”) 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),  (iii) raportu bieżącego nr 35/2012 z 
dnia 23 lipca 2012 roku dotyczącego zawarcia przez 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 (iv) raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 27 października 2011 roku 
dotyczącego podpisania przez Fundusz listu intencyjnego („List Intencyjny”) z Huawei , Zarząd Funduszu informuje,
iż w wyniku wspólnego wynegocjowania i podpisania przez Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero2 warunków Umów z 
NSN i Umów z Ericsson ukształtowane zostało zasadnicze źródło dostaw sprzętu telekomunikacyjnego w 
technologii LTE dla Aero2, a co za tym idzie dla Grupy Kapitałowej Funduszu ("Grupa Midas"), w związku z czym 
rozmowy z Huawei, w przedmiocie negocjacji objętych Listem Intencyjnym, nie będą kontynuowane.

Jednocześnie Fundusz zwraca uwagę, że Aero2 i Huawei wiążą umowy opisane w pkt. 22.10.5 Prospektu 
Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2012 roku i w związku z tym 
Huawei nadal pozostaje dla Grupy Midas istotnym kooperantem. Fundusz nie wyklucza też rozszerzenia tej 
współpracy w innych obszarach, aczkolwiek, mimo iż Grupa Midas nie wyklucza zakupów sprzętu 
telekomunikacyjnego także od innych dostawców, głównymi dostawcami elementów sieci telekomunikacyjnej w 
technologii LTE będą Ericsson i NSN.

Fundusz informuje również, że nadal prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania 
finansowania na rozbudowę sieci. Proces ten jest wspierany także przez dostawców elementów sieci.
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