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Objęcie udziałów przez spółkę zależną Funduszu

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 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 22 grudnia 2008 roku otrzymał od Zarządu 

spółki zależnej mLife Sp. z o.o. ("mLife") informację o objęciu udziałów w spółce Avionica Poland Sp. z 

o.o.(„Avionica”) z siedzibą w Warszawie.

W dniu 18 grudnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Avionica dokonało zmiany umowy spółki 

poprzez podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmianę nazwy na Extreme Klub Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału 

nastąpiło poprzez utworzenie 243 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy, tj. o kwotę 121.500,00 

zł.

Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez mLife. W wyniku objęcia 243 nowych udziałów Avionica mLife posiada 

60% udziału w kapitale zakładowym Avionica i 60% głosów w Zgromadzeniu Wspólników Avionica. Dotychczasowi 

udziałowcy posiadają 40% udziałów, które uprawniają ich do 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Objęcie udziałów nastąpiło po cenie równej ich wartości nominalnej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego 

(aportu) w postaci oprogramowania oraz grafiki portalu internetowego Extreme Klub, którego prawa autorskie i 

majątkowe posiada mLife. Inwestycja stanowi kolejny etap realizacji strategii rozwoju działalności spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Avionica będzie stworzenie społeczności skupionej wokół 

sportów ekstremalnych. Aby ten cel osiągnąć spółka w początkowej fazie swojego istnienia wdroży interaktywny 

projekt otwartej platformy społecznościowej o nazwie Extreme Klub. W dalszych planach rozwoju Avionica 

zamierza oferować swoim klientom kolejne rozwiązania tworzone w oparciu o zyskujące coraz większą 

popularność sporty ekstremalne.

Pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a dotychczasowymi udziałowcami 

Avionica Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania. 

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że transakcja dotyczy więcej niż 20% 

kapitału zakładowego jednostki, której udziały są przedmiotem nabycia.
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