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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 

Z DNIA 27 MAJA 2011 R. 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

 

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

o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie. 

 

W związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru 

oraz ustaleniem jednego terminu przydziału zarówno dla Akcji serii C subskrybowanych w ramach prawa poboru, jak i dla 

Akcji serii C nieobjętych w ramach praw poboru, na które złożone zostaną zapisy w ramach subskrypcji uzupełniającej, 

w Prospekcie wprowadzone zostają następujące zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji serii C: 

 

Str. 10, punkt 2 Części I Prospektu, 

Str. 185-186, punkt 5.1.3 Części IV Prospektu, 

Było: 

31 maja 2011 r.  Przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru  

31 maja 2011 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z 
uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C, lub w 
przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)  

1 czerwca 2011 r.  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa 
poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy 
przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)  

1 czerwca 2011 r.  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa 
poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy 
przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)  

do 2 czerwca 2011 r.  Przydział Akcji serii C nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru  

do 2 czerwca 2011 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną 
subskrybowane wszystkie Akcje serii C i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)  

  

Jest: 

30 maja 2011 r.  Przyjmowanie zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w 
odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona 
będzie subskrypcja uzupełniająca)  

31 maja 2011 r.  Przydział Akcji serii C 

31 maja 2011 r.  Zamknięcie Oferty Publicznej  
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Emitent  

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Wojciech Pytel Prezes Zarządu  

Maciej Kotlicki Członek Zarządu  

 

 



 

  3 

 

Firma inwestycyjna (Oferujący) 

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Ryszard Czerwiński Wiceprezes Zarządu  

Przemysław Głowacz Członek Zarządu  

 

 

 

 

 

 


