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Temat

Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Midas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Midas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru 

Finansowego („Komisja”) z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki 

formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Komisja określiła w decyzji termin zaprzestania podlegania 

przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na 

dzień 9 sierpnia 2016 r.

Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji Komisji Spółka złożyła wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu 

giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

wniosek o ustanie uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z dniem 9 sierpnia 

2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Permission to reverse dematerialization of shares in Midas S.A.

The Management Board of Midas S.A. (the “Company”) hereby notifies that on 26 July 2016 it received a 

decision of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) of 19 July 2016 on the grant of permission to 

convert the shares of the Company to their physical form (to reverse the dematerialization of shares). The PFSA, 

in its decision, set a date on which the Company ceases to be the subject of obligations stemming from the Act of 

29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized 

Trading and Public Companies, for 9 August 2016.

The Company has applied for its shares to be excluded from trading on regulated market operated by the Warsaw 

Stock Exchange and the cessation of the Company’s participation in the National Depository of Securities as at 9 

August 2016.
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