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Zawarcie znaczącego porozumienia oraz wykup bonów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i  okresowe

Treść  raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r. Fundusz zawarł 

porozumienie z Alchemia S.A. na objęcie krótkoterminowych bonów dłużnych serii S wyemitowanych przez 

Fundusz.

Na mocy niniejszego porozumienia Alchemia S.A. objęła 10.660 sztuk bonów dłużnych serii S o wartości 

nominalnej 10.660.000,00 zł wyemitowanych przez Fundusz. Termin wykupu bonów przypada na dzień 17 maja 

2009 r., jednakże obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego wykupu bonów.

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Fundusz dokonał wykupu 10.000 sztuk bonów dłużnych serii A (o emisji których 

Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 69/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku) objętych przez 

Alchemia S.A. Wykup niniejszych bonów o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł wraz z należnymi 

odsetkami został sfinansowany ze środków uzyskanych z emisji bonów dłużnych serii S.

Kryterium uznania porozumienia za znaczące jest fakt, iż wartość porozumienia zawartego z Alchemia S.A. 
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