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Treść  raportu:

W nawiązaniu do informacji dotyczących tzw. Projektu 700 zawartych w Prospekcie Emisyjnym NFI Midas SA 
(„Emitent”, „Fundusz”), na podstawie którego Fundusz oferował do objęcia oraz ubiegał się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym do akcji serii D („Prospekt”) oraz raportu bieżącego nr 28/2012 
dotyczącego udzielenia przez Fundusz pożyczki w ramach finansowania tzw. Projektu 700, Zarząd Emitenta 
informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 r. otrzymał od spółki zależnej Funduszu – Aero 2 Sp. z o.o. („Aero2”) – 
zawiadomienie o zakończeniu realizacji Projektu 700. W ramach tego projektu Aero2 rozbudował sieć stacji 
bazowych działających w technologiach HSPA + i LTE z 640 do 690, co w najbardziej optymalny sposób wypełnia 
założenia tzw. Projektu 700. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Aero2 nabyła lub wybudowała sieć 
stacji bazowych wraz z infrastrukturą transmisyjną pozwalającą na użytkowanie łącznie, w ramach sieci 
telekomunikacyjnej Aero2, 690 stacji bazowych działających w technologiach HSPA+ oraz LTE. Łącznie nakłady na 
tzw. Projekt 700 wyniosły 191,9 mln zł netto, przy czym część z nich pochodzi ze środków z emisji akcji serii D, co 
jest zgodne z celami emisyjnymi przedstawionymi w Prospekcie.
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