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Opóźniona informacja o znaczącej umowie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") przekazuje do publicznej wiadomości 

informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes 

emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości 

informacji poufnych (Dz. U. z 2006r. Nr 67 poz. 476) § 2 ust. 1 pkt. 3.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru 

Finansowego w dniu 9 sierpnia 2007r.  Informacja poufna, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało 

opóźnione, dotyczyła znaczącej umowy.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2007 roku 

Fundusz zawarł umowę nabycia akcji NFI Midas S.A. ze SKARBIEC Funduszem Inwestycyjnym Otwartym  

reprezentowanym przez Skarbiec TFI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Skarbiec”).

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Skarbiec 1.600.000 sztuk akcji Funduszu, po cenie 16,00 zł za jedną 

akcję, to jest za łączną kwotę 25.600.000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset tysięcy złotych).

Istotne warunki umowy:

Fundusz odkupi bądź wskaże podmioty, które dokonają odkupu wszystkich akcji nabytych przez Skarbiec w ciągu 

trzech miesięcy od daty zawarcia umowy. W razie niezrealizowania odkupu akcji Skarbiec będzie miał prawo 

sprzedaży akcji bez dalszych ograniczeń.

Ustanowienie przez Fundusz zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w postaci blokady 

środków pieniężnych w wysokości równej wartości transakcji oraz przekazania środków na rachunek 

zabezpieczający w ciągu 10 dni roboczych od zasilenia rachunku bankowego Funduszu środkami z rozliczenia 

transakcji nabycia - warunek spełniony.

W opinii Zarządu Funduszu pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu 

umów.

Zbyte akcje stanowią 2,70% kapitału zakładowego NFI Midas S.A. i uprawniają do 1.600.000 głosów na walnym 

zgromadzeniu NFI Midas S.A., co stanowi 2,70%  ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zbycia akcji było działanie zgodnie z Uchwałą nr 1/11/2006 roku Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 

(obecnie NFI MIDAS S.A.) w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 8 listopada 2006 

roku uchwały o nie umarzaniu 9 759 794 zakupionych w tym celu akcji własnych i, co za tym idzie, przeznaczeniu 

ich do sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a 

nabywającymi aktywa i osobami zarządzającymi nabywającymi aktywa.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu Umowy wynosi powyżej 10% wartości kapitałów 

własnych Funduszu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
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