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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 

Z DNIA 9 MARCA 2012 R. 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 8 LUTEGO 2012 R.

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

W związku z przekazaniem przez Emitenta do Komisji Nadzoru Finansowego, w dniu 9 marca 2012 r., Aneksu nr 3 do 

Prospektu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, mając na względzie art. 51a Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym 

przydział Akcji serii D będzie mógł zostać dokonany nie wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od dnia 

udostępnienia ww. Aneksu nr 3 do Prospektu do publicznej wiadomości, w Prospekcie wprowadzone zostają następujące 

zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji serii D: 

Str. 10, punkt 2 Części I Prospektu, 

Str. 256, punkt 5.1.3 Części IV Prospektu, 

Było: 

12 marca 2012 r.  Przydział Akcji serii D (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru, z uwzględnieniem Zapisów 
Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii D)  

12 marca 2012 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru, z uwzględnieniem 
Zapisów Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii D)  

12 marca 2012 r.  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii D nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami 
Dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 
Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)  

16 marca 2012 r.  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii D nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w 
odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie 
subskrypcja uzupełniająca)  

16 marca 2012 r.  Przydział Akcji serii D (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane 
wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)  

16 marca 2012 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną 
subskrybowane wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)  

 Jest: 

19 marca 2012 r.  Przydział Akcji serii D (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru, z uwzględnieniem Zapisów 
Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii D)  

19 marca 2012 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru, z uwzględnieniem 
Zapisów Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii D)  

19 marca 2012 r.  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii D nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami 
Dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 
Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)  

23 marca 2012 r.  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii D nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w 
odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie 
subskrypcja uzupełniająca)  

23 marca 2012 r.  Przydział Akcji serii D (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane 
wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)  

23 marca 2012 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną 
subskrybowane wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)  
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Emitent  

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Wojciech Pytel Prezes Zarządu  

 

Maciej Kotlicki Członek Zarządu  
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Firma inwestycyjna (Oferujący) 

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Ryszard Czerwiński Wiceprezes Zarządu  

Przemysław Głowacz Członek Zarządu  

 

 


