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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Midas S.A. („Spółka”) informuje, że Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółka posiadająca pośrednio 

oraz bezpośrednio 1.379.597.139 akcji Spółki stanowiących 93,237% kapitału zakładowego Spółki, w dniu 25 

maja 2016 r. ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych 

akcjonariuszy Spółki („Przymusowy Wykup”).

Szczegółowe warunki nabywania akcji Spółki objętych Przymusowym Wykupem zostały zamieszczone w Informacji 

o zamiarze nabycia akcji spółki Midas w drodze Przymusowego Wykupu przekazanej do publicznej wiadomości 

przez Polkomtel.

Ponadto, zarząd Spółki informuje o otrzymaniu w dniu 25 maja 2016 r. uchwały nr517/2016 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2016 r w sprawie zawieszenia, począwszy od dnia 25 

maja 2016 r., obrotu akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLNFI0900014” na Głównym Rynku GPW („Uchwała 

GPW”). Zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma związek z przekazanym przez Polkomtel zawiadomieniem o 

zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu.

Zgodnie z Uchwałą GPW: (i) zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do 

dnia 24 maja 2016 r. (włącznie), straciły ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; a (ii) zlecenia 

maklerskie na akcje Spółki począwszy od dnia 25 maja 2016 r. nie będą przyjmowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Announcement of the squeeze-out of shares in Midas S.A.

The management Board of Midas S.A. (the “Company”) hereby gives notice that on 25 May 2016, Polkomtel sp. 

z o.o. (“Polkomtel”), a company directly and indirectly holding 1,379,597,139 shares in the Company, 

constituting 93.237% of the Company’s share capital, announced a squeeze-out of the shares in the Company 

held by all the remaining shareholders of the Company (the “Squeeze-Out”).

The detailed terms of acquiring the shares in the Company covered by the Squeeze-Out are laid out in the 

Information about the intention to acquire Midas shares by way of the Squeeze-Out, released by Polkomtel.

Furthermore, the Management Board of the Company gives notice of having received on 25 May 2016 of 

resolution No. 517/2016 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange on suspension, effective from 

25 May 2016, of trading in the shares of the Company bearing the code PLNFI0900014 on the WSE Main Market 

(the “WSE Resolution”). The suspension of trading in the Company’s shares is connected with the notice served 

by Polkomtel regarding the intention to announce the Squeeze-Out.

In accordance with the WSE Resolution: (i) broker instructions concerning the shares in the Company, delivered 

to the WSE but not executed by 24 May 2016 (inclusive), became invalid following the closing of the trading 

session on that day; and (ii) broker instructions for shares in the Company will not be accepted starting on 25 

May 2016.

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 35 2016MIDAS

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

04-028 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

biuro@midasnfi.pl www.midasnfi .pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-05-25 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2016-05-25 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu
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