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Temat

Informacja o transakcji na akcjach spółki Midas S.A. z udziałem osób mających dostęp do informacji poufnych.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. („Midas”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Midas otrzymał zawiadomienie od członka 

Rady Nadzorczej Midasa („Zawiadamiający”) sporządzone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94, ze zmianami) o nabyciu w dniu 

27 kwietnia 2016 r. przez Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) spółkę, w której Zawiadamiający pełni funkcję członka 

Rady Nadzorczej, 403.054.449 akcji spółki Midas, reprezentujących 27,2395% ogólnej liczby głosów i kapitału 

zakładowego w Midasie, za cenę 0,81 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 326.474.103,69 zł.

Powyższa transakcja została zawarta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i 

nastąpiła w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Midasa w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Midasa ogłoszonego w dniu 29 lutego 2016 r. przez Polkomtel. 

Zawiadamiający nie wyraził zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach 

instrumentami finansowymi [...].
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