
RB 112 2009MIDAS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-18

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Umowa znacząca z Alchemia S.A. 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz") informuje, że w dniu 18 listopada 2009 

roku Fundusz zawarł z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000003096) Umowę o ustanowienie blokady

na instrumentach finansowych, która wejdzie w życie po otrzymaniu przez Strony potwierdzenia ustanowienia 

blokady przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. prowadzący rachunek, na którym niniejsze akcje są zdeponowane.

Umowa stanowi zabezpieczenie wierzytelności Alchemia S.A. z tytułu bonów serii X.02.09.A wyemitowanych przez 

Fundusz w dniu 18 listopada 2009 roku (o czym Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 111/2009 z 

dnia 18 listopada 2009 roku). Na podstawie umowy zostanie zablokowane 1.000.000 sztuk akcji własnych 

Funduszu („blokada") do czasu spełnienia świadczeń z bonów serii X02.09.A. Wszystkie akcje NFI Midas S.A. 

objęte blokadą są akcjami zwykłymi na okaziciela, znajdującymi się na rachunku papierów wartościowych 

Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji objętych blokadą stanowi 1,69% kapitału 

zakładowego oraz odpowiada 1,69 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana przez Fundusz za znaczącą ze względu na wartość rynkową akcji objętych blokadą, która 

przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.
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