
Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. 

 zwołanego na dzień 29 października 2010 roku 
 
 
Szanowni Akcjonariusze NFI Midas S.A., 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz”), które odbędzie się w dniu 29 
października 2010 roku, o godzinie 11:00, w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek 
Norway House – I piętro). 
 
Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz regulaminu 
Walnego Zgromadzenia Funduszu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariusze Funduszu rozpatrzą roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2009 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecyduję o 
sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i będą obradować nad udzieleniem absolutorium 
członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu. 
 
Z uwagi na otrzymane w dniu 8 października 2010 roku od spółki Nova Capital Sp. z o.o. 
(„Nova Capital”) Ŝądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 29 października 2010 roku poprzez rozszerzenie 
pkt. 8 o dwa nowe podpunkty (h) oraz (i), Zarząd Funduszu przedstawia poniŜej uzasadnienie do 
zaproponowanych przez spółkę Nova Capital uchwał. 

Proponowana zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w 
zakresie podpunktu (h), zdaniem Nova Capital jest podyktowana potrzebą pozyskania przez 
Fundusz finansowania przeznaczonych na przyszłą działalność Funduszu w zakresie inwestycji, 
ze szczególnym uwzględnieniem finansowania działalności podmiotu zaleŜnego Funduszu – 
CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie („CenterNet”). 

Zgodnie z informacjami podawanymi przez CenterNet, najnowsze dostępne technologie 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem których CenterNet zamierza świadczyć usługi w technologii 
„LTE” wymagają pozyskania istotnego finansowania. Zdaniem Nova Capital, przyjęta kilka lat 
temu decyzja Funduszu o inwestycji w sektor usług telekomunikacyjnych, pomimo 
niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, była zasadna. Dlatego teŜ działalność, jaką 
CenterNet zamierza prowadzić w technologii LTE, w pierwszej kolejności powinna być 
finansowa przez Fundusz ze środków pozyskanych od akcjonariuszy Funduszu. Nie umniejsza to 
potrzebom Funduszu związanych z przyszłymi inwestycyjnymi na rynku telekomunikacyjnym. 

Proponowana zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w 
zakresie podpunktu (i), zdaniem Nova Capital jest podyktowana potrzebą maksymalizacji 
ponoszonych znacznych wydatków inwestycyjnych przez Fundusz, związanych z inwestycjami w 
technologię LTE, prowadzonymi przez podmiot zaleŜny Funduszu – CenterNet. 
 
Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Funduszu a takŜe agendę posiedzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu 
www.midasnfi.pl w zakładce Walne Zgromadzenia 
 


