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MIDAS

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 1 czerwca 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) („Ustawa o 

Obrocie”) o nabyciu w dniu 31 maja 2016 r. przez Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) spółkę, w której 

Zawiadamiający pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, 100.069.611 akcji spółki Midas, reprezentujących 6,763% 

ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, za cenę 0,81 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 

81.056.384,91 zł.

Powyższa transakcja została dokonana w wyniku rozliczenia w dniu 31 maja 2016 r. przymusowego wykupu akcji 

od akcjonariuszy mniejszościowych Midas ogłoszonego w dniu 25 maja 2016 r. przez Polkomtel.

Zawiadamiający nie wyraził zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 

15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 

finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji 

poufnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Information about transactions concerning shares in Midas S.A. and involving persons having access to 

confidential information.

The Management Board of Midas S.A. (“Midas”) announces that on 1 June 2016 Midas received a notification 

from a member of the Supervisory Board of Midas (“Notifying Person”), made pursuant to Article 160 of the Act 

of 29 July 2005 on trading in financial instruments (consolidated text: Dz. U. z 2014, item 94, as amended), of 

acquisition on 31 May 2016 by Polkomtel sp. z o.o. (“Polkomtel”), a company in which the Notifying Person acts 

as member of the Supervisory Board of 100,069,611 shares in Midas, accounting for 6.763% of the total number 

of votes and of the share capital of Midas, at a price of PLN 0.81 per share, i.e. for the aggregate price of PLN 

81,056,384.91.

This transaction followed from the settlement on 31 May 2016 of the squeeze-out announced on 25 May 2016 by 

Polkomtel.

The Notifying Person did not consent to publishing the data referred to in § 2 section 1 sub-section 1 of the 

Regulation of 15 November 2005 on providing and publishing information concerning certain transactions on 

financial instruments and the rules for drafting and maintaining a list of persons with access to certain confidential 

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

2016-06-01 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2016-06-01 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu
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